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ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДОНЕЦЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО
РЕГІОНУ

У статті проведено діагностику економічної безпеки Донецького економічного
регіону із застосуванням методу таксономічного аналізу та матриці «рівень економічної
безпеки - стратегія». Результати проведеного дослідження автору дозволили свідчити
про погіршення ситуації щодо рівня та забезпечення економічної безпеки Донецької та
Луганської областей. За таксономічним показником на кінець 2018 року економічна
безпека Донецької області характеризується як задовільна, Луганської - як
незадовільна. Застосування матриці «рівень економічної безпеки – стратегія» дозволила
зорієнтуватися щодо стратегії забезпечення економічної безпеки для досліджуваного
регіону. Так, станом на 2018 р. області знаходяться в квадраті «Небезпечна зона», якій
відповідає стратегія трансформації. Результати аналізу затверджених стратегій
економічного розвитку областей до 2027 року свідчать про відповідність визначених
стратегічних цілей, оперативних заходів змісту стратегії трансформації, реалізація яких
дозволить областям Донецького економічного регіону трансформувати економіку
регіону – адаптовану зовнішньому середовищу та внутрішнім викликам і можливостям
і досягти головної цілі - якість життя та людський розвиток, що є основою будь-якої
стратегії забезпечення економічної безпеки.
Ключові слова: економічна безпека, регіон, таксономічний показник, стратегія,
матриця стратегій
Рис. - 5, Табл. - 1, Літ. – 15.
Постановка проблеми. Кризові явища соціально-економічних систем різних
рівнів набувають все більших темпів, характеризуються системністю та
важкопередбачуваністю. Причиною можна назвати відсутність ефективної системи
антикризового управління як на рівні підприємств, так і на рівні регіонів і країни
взагалі, що несе загрозу для національної економічної безпеки. Основою забезпечення
економічної безпеки держави є економічний розвиток регіонів, особливо в умовах
децентралізації. Особливої уваги вимагають області Донецького економічного регіону
– Донецька та Луганська, що обумовлено втратою ними вагомої частки ресурсів в
результаті окупації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці теоретичних і
прикладних аспектів аналізу, оцінки та прогнозування економічної безпеки регіонів
присвячені праці таких вітчизняних науковців: В Геєць, Т. Клебанова [1],
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О. Головченко [2], І. Бабець [3], В. Маргасова [4], О. Любченко [5], А. Сухоруков, Ю.
Харазішвілі [6], Р. Білик [7], І. Лисенко [8], А. Пілько, Н. Савчук [9], М. Книш [10] та
ін.
Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних і зарубіжних науковців із
досліджуваної проблематики та значущості отриманих наукових результатів, слід
зазначити, що окремі теоретико-методологічні і практичні питання діагностики
економічної безпеки регіонів та їх впливу на економічну безпеку національної
економіки залишаються невирішеними. Існує об’єктивна необхідність подальших
досліджень щодо методів діагностики економічної безпеки національної економіки в
регіональному аспекті.
Саме тому метою статті є проведення діагностики рівня економічної безпеки
Донецького економічного регіону методом таксономічного аналізу та матриці «рівень
економічної безпеки - стратегія».
Виклад основного матеріалу. Для формування інтегрального показника
економічної безпеки регіону запропоновано застосувати метод таксономічного аналізу.
Головною метою використання методу таксономії є побудова узагальнюючої оцінки
складного об’єкта або процесу. Таксономічний показник розраховується за класичним
алгоритмом таксономічного аналізу [11].
Вихідними даними для проведення розрахунків є показники соціальноекономічного розвитку Донецької та Луганської областей (без врахування тимчасово
окупованих територій) за даними 2008–2018 року [12]. Складовими інтегрального
показника економічної безпеки регіонів визначено 17 основних показників соціальноекономічного розвитку регіонів за даними Державної служби статистики України:
чисельність наявного населення, тис. осіб (Х1); кількість зайнятих економічною
діяльністю, тис. осіб (Х2); наявний дохід населення у розрахунку на одну особу, грн
(Х3); витрати населення у розрахунку на одну особу, грн (Х 4); середньомісячна
заробітна плата, грн (Х5); індекс споживчих цін, відсотків (Х6); валовий регіональний
продукт, млн. грн (Х7); обсяг реалізованої промислової продукції, (товарів, послуг),
млн. грн (Х8); продукція сільського господарства, млн. грн (Х9); продукція
рослинництва, млн. грн (Х10); продукція тваринництва, млн. грн (Х11); прийняття в
експлуатацію загальної площі житла, тис.м 2 (Х12); роздрібний товарооборот
підприємств (у фактичних цінах), млрд. грн (Х13); експорт товарів і послуг, млрд. дол.
США (Х14); імпорт товарів і послуг, млрд. дол. США (Х15); фінансовий результат
(сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування, млрд. грн. (Х 16); капітальні
інвестиції (у фактичних цінах), млрд. грн (Х17).
Динаміку інтегрального показника рівня економічної безпеки Донецької області
представлено на рис.1 і відповідно запропонованій шкалі до 2014 року включно
оцінюється як регіон із достатнім рівнем економічної безпеки, в 2015 році рівень
економічної безпеки Донецької області оцінюється як задовільний рівень –
передкризовий стан.
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Рисунок 1 – Динаміка інтегрального показника рівня економічної безпеки
областей Донецького економічного регіону, 2008 – 2018 рр.
Визначено падіння та зростання показника рівня економічної безпеки регіону.
Так з 2009 року до 2011 року спостерігається зростання інтегрального показника
економічної безпеки досліджуваного регіону до рівня 0,7, що є максимальним
значенням Донецької області за весь період дослідження. В 2012 році зафіксовано його
зменшення на 17 % (на 0,12 пунктів) відносно попереднього періоду зі значенням 0,58.
Протягом 2013 року показник збільшився на 0,1 пункт і сягнув значення 0,59. Але
з 2014 року спостерігається суттєве зменшення його значення: 2014 р. – 0,52 (на -13 %),
2015 р. – 0,28 пунктів (на -0,46 %). За результатами 2016 р. зафіксовано збільшення
показника (+0,5 пунктів) до рівня 0,33. Станом на 2018 р. рівень економічної безпеки
оцінюється на рівні 0,29 пунктів.
Значення інтегрального показника рівня економічної безпеки Луганської області
до 2013 року коливається у межах 0,26 – 0,32, що відповідає задовільному рівню
(передкризовий стан). Ситуація суттєво погіршилася в 2014 році – 0,16 пунктів; в 2015
р. – 0,05 пунктів; в 2016 р. – 0,06; 2017 р.– 0,04; 2018 р. – 0,07, що відповідає
небезпечному (кризовому) стану.
З метою визначення тенденцій зміни показника економічної безпеки
досліджуваного економічного регіону проведено трендовий аналіз, який доцільно
проводити за період 2015-2018 рр., рис. 2.
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Рисунок 2 – Трендовий аналіз інтегрального показника рівня економічної
безпеки областей Донецького економічного регіону, 2015 – 2018 рр.
За результатами трендового аналізу інтегрального показника рівня економічної
безпеки Донецької області спостерігається чітка тенденція до зменшення показника, із
значенням коефіцієнта апроксимації на рівні 0,04. За даними Луганської області –
навпаки тенденції до збільшення (R2=0,06).
Застосування економіко-математичних методів дозволило комплексно визначити
рівень економічної безпеки регіонів. Використання існуючих методів системного
аналізу і синтезу дозволили здійснити моніторинг рівня економічної безпеки регіонів.
Запропоновано здійснювати визначення стратегій підвищення рівня економічної
безпеки регіонів за допомогою матричної стратегії управління, в основі якої лежать
значення рівня економічної безпеки за моделями Ітакс, ІК(ZXі), ІК(ZYі), ІМГК. Матриця
співвідношення даних показників з виділенням відповідних зон представлена на рис. 3.

Рисунок 3 – Матриця «рівень економічної безпеки - стратегія» - матриця
стратегій підвищення рівня економічної безпеки регіонів

320

Економiка i органiзацiя управлiння

•№ 4 (40) 2020

В основі даної матриці лежить діагональна закономірність, яка полягає в тому, що
економічна безпека регіону передбачає рух по діагоналі матриці з лівого нижнього кута
в правий верхній кут [13].
В якості головного інструменту підвищення ефективності стратегічного управління
економічною безпекою регіону запропоновано використання матриці «рівень
економічної безпеки – стратегія» (горизонтальна вісь «чинники-симптоми (Х)» ІК(ZXі) і
вертикальна вісь «результативні змінні (Y)» І К(ZYі)).
Для розробки матриці застосовано інтегральні показники економічної безпеки
регіону, розраховані за розробленою системою моделей оцінки рівня економічної
безпеки регіонів – Ітакс, ІК(ZXі), ІК(ZYі), ІМГК [13]. Серед зазначених інтегральних
показників економічної безпеки регіону тільки інтегральний показник (розрахований
методом таксономічного аналізу) Ітакс має шкалу оцінки, значення Ітакс коливається від 0
до 1. Всі інші запропоновані показники не мають чіткої шкали та визначених
оптимальних або порогових значень.
Результати застосування запропонованої матриці представлено на рис. 4.
Встановлено, що стан економічної безпеки Донецької області протягом 20082012 рр. періоду характеризується як безпечний, а тому найбільш прийнятною є
стратегія зростання, реалізація якої забезпечує і збереження існуючого рівня
економічної безпеки. За даними поведених розрахунків в 2014-2018 рр. ситуація значно
погіршилася – область змістилася у небезпечну зону забезпечення економічної безпеки,
для якої рекомендовано застосовувати стратегію трансформації. Луганська область
протягом всього періоду дослідження знаходиться у небезпечній зоні, станом на 2018 р.
– на найнижчому рівні.
Стратегія трансформації зорієнтована на формування економічної безпеки регіону
через трансформаційні процеси у формуванні потенціалу економічного розвитку
регіону та / або ефективності використання діючого потенціалу. Враховуючи
специфічність факторів економічного розвитку кожного регіону, напрямки
трансформаційних процесів доцільно формувати на підставі аналізу основних
показників соціально-економічного розвитку регіону та моніторингу рівня його
економічної безпеки. сферами трансформаційних процесів, знову ж з урахуванням
специфіки регіону, можуть бути такі: галузь, підприємництво, інформатизація, нові
технології, організація праці, структурні перетворення. При цьому напрями
трансформації визначаються на регіональному рівні, а сфери трансформацій процесів –
на національному рівні.
Система розробки стратегії трансформації економічної системи регіону для
підвищення рівня його економічної безпеки представлена шістьма блоками: 1)
Визначення принципів, місії та сфер; 2) Моніторинг; 3) Державні цільові програми; 4)
Показники ефективності трансформаційних процесів; 5) Етапи реалізації стратегії; 6)
Результати (рис. 5) [13].
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Рисунок 4 – Динамічна двофакторна матриця «рівень економічної безпеки –
стратегія» областей Донецького економічного регіону, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016
та 2018 рр.
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Рисунок 5 – Система розробки стратегії трансформації
Стратегія трансформації передбачає забезпечення структурних перетворень
(трансформаційних процесів) шляхом активізації інноваційної діяльності в різних
сферах (відповідно специфіки регіону).
Програма реалізації стратегії трансформації для підвищення рівня економічної
безпеки регіону представлена в табл. 1 [13].
Програма описує проблему та мету стратегії, її завдання, етапи реалізації, основні
заходи, очікувані результати та джерела фінансування реалізації стратегії. Стратегія
базується на принципах поляризованого розвитку, підтримки регіональних ініціатив,
синхронізації дій. Сфера застосування визначається відповідно специфіки економічної
системи регіону. Один із варіантів – трансформаційні процеси в галузевій структурі
регіону, які передбачають застосування нових технологій, розвиток підприємництва
тощо.

Економiка i органiзацiя управлiння

•№ 4 (40) 2020

323

Таблиця 1
Програма реалізації стратегії трансформації (небезпечна зона)
Найменування
стратегії
Проблема
Мета стратегії

Стратегія трансформації

Забезпечення економічної безпеки регіону рівня нейтральної зони
Активізація інноваційної діяльності в різних сферах із реалізацією структурних
перетворень
Завдання стратегії
Структурні перетворення
Етапи реалізації
1) Проектно-дослідний
стратегії
2) Пілотних проектів
3) Системних перетворень
Основні заходи
− Реалізація пріоритетних програм та проектів
− Виконання науково-дослідних робіт
− Трансферт інновацій
− Підготовка фахівців
− Вирішення інфраструктурних проблем та збільшення інфраструктурного
потенціалу
− Формування позитивного інвестиційного іміджу
− Розробка заходів покращення системи залучення інвестиційних ресурсів
− Збільшення трудового та інтелектуального потенціалу
− Формування запасу міцності протистояти дестабілізуючим факторам різного
виду
Очікувані результати Якісне та кількісне перетворення та покращення основних показників соціальнореалізації стратегії
економічного розвитку регіону – збільшення рівня економічної безпеки регіону
Джерела
Кошти державного, регіонального та місцевого бюджетів, позабюджетних коштів
фінансування
стратегії

Зміст розроблених та затверджених Стратегій економічного розвитку Донецької
та Луганської областей [14; 15] відповідають вимогам стратегії трансформації.
Запропоновані сценарії розвитку областей враховують наступні складові внутрішнього
та зовнішнього середовища: суспільна ситуація навколо збройного конфлікту на
території області; впровадження загальнодержавних та галузевих реформ; ефективність
прийняття та реалізації управлінських рішень на регіональному та локальному рівнях;
демографічні та соціально-економічні процеси, як індикатор стану регіонального
розвитку [14; 15].
Стратегія [14] визначає чотири стратегічні цілі Донецької області: оновлена,
конкурентоспроможна економіка; якість життя та людський розвиток; ефективне
управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів; екологічна безпека та
збалансоване природокористування.
Найважливішими сильними сторонами Луганської області є висока концентрація
покладів мінерально сировинних і паливно-енергетичних ресурсів, на території області,
збереження кадрового потенціалу та інфраструктури хімічного сектору як провідної
сфери економіки. Одним із важливих компонентів розвитку економіки області в умовах
зростання глобального попиту на різні види аграрної продукції і продовольчих товарів
можна вважати потенціал сільського господарства, яке в останні роки динамічно
розвивається і в активі якого значимі запаси земель сільськогосподарського
призначення. При цьому унікальні кінні заводи можуть стати джерелом стабільних
доходів місцевих громад та стартовою позицією до розвитку нішевого туризму [15].
Висновки. Таким чином, результати діагностики Донецького економічного
регіону свідчать про погіршення ситуації щодо рівня та забезпечення економічної
безпеки Донецької та Луганської областей. Підтверджено таксономічним показником:
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на кінець 2018 року економічна безпека Донецької області характеризується як
задовільна, Луганської - як незадовільна. Застосування матриці «рівень економічної
безпеки – стратегія» дозволила зорієнтуватися щодо стратегії забезпечення економічної
безпеки для досліджуваного регіону. Так, станом на 2018 р. області знаходяться в
квадраті «Небезпечна зона», якій відповідає стратегія трансформації. Результати
аналізу затверджених стратегій економічного розвитку областей до 2027 року свідчать
про відповідність визначених стратегічних цілей, оперативних заходів змісту стратегії
трансформації, реалізація яких дозволить областям Донецького економічного регіону
трансформувати економіку регіону – адаптовану зовнішньому середовищу та
внутрішнім викликам і можливостям і досягти головної цілі - якість життя та людський
розвиток, що є основою будь-якої стратегії забезпечення економічної безпеки.
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Ivanova N.
DIAGNOSIS OF ECONOMIC SECURITY OF DONETSK ECONOMIC REGION

To diagnose the economic security of Donetsk economic region the method of
taxonomic analysis (while determining the integrated indicator of the economic security level
of Donetsk and Luhansk Oblasts) and the dynamic two-factor matrix "the economic security
level — the strategy" have been used. The obtained results allowed the author to conclude that
the situation in Donetsk and Luhansk Oblasts in terms of their economic security level has
deteriorated. As of the end of 2018, according to the taxonomic indicator the economic
security of Donetsk Oblast is characterized as satisfactory, and the economic security of
Luhansk Oblast — as unsatisfactory. The application of the matrix "the economic security
level — the strategy" allowed to choose the effective economic security strategy for the study
region. Thus, as of 2018, the oblasts are in the "Danger Zone", which corresponds to the
transformation strategy. The results of the analysis of the approved economic development
strategies of the oblasts through 2027 indicate the compliance of the defined strategic goals
and operational measures to the content of the transformation strategy. The implementation of
this strategy will allow the Donetsk economic region to transform the region's economy —
adapted to external environment and internal challenges and opportunities — in order to
achieve the key goal, that is the standard of living and human development, which is the basis
of any economic security strategy.
Keywords: economic security, region, taxonomic indicator, strategy, matrix of
strategies

