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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Aктуaльнiсть теми. Конституція української держави визначає, що 
найвищою соціальною цінністю є людина, її життя та здоров’я, а також безпека. 
Особлива роль у створенні системи безпечної життєдіяльності належить галузям 
соціальної сфери. Саме ці галузі формують найближче соціальне оточення та 
слугують джерелом задоволення основних соціальних потреб, прав та інтересів 
громадян України. Зростаюча її роль в прискоренні соціально-економічного 
розвитку України, у формуванні трудового потенціалу, у підвищенні рівня життя 
населення та забезпеченні нормальної життєдіяльності людей обумовлює 
актуальність наукових досліджень щодо проблем теорії, методології, практики 
забезпечення економічної безпеки підприємств та установ соціальної 
інфраструктури. Світові тенденції до посилення загроз природного та 
техногенного характеру, підвищення рівня терористичних загроз, збільшення 
кількості та підвищення складності кібератак зумовили актуалізацію питання 
захисту систем, об'єктів і ресурсів, які є критично важливими для 
функціонування суспільства, соціально-економічного розвитку держави та 
забезпечення національної безпеки. 

Проблеми соціально-економічного розвитку суспільства, моніторинг і 
контроль за досягненням цілей безпеки на макрорівні та управління цим 
процесом потребують чіткого визначення ключових принципів. Стан 
економічної безпеки є головним критерієм оцінки ефективності державної 
політики і діяльності владних структур в процесі реформування й розвитку 
економічної системи держави, і зокрема, регулювання розвитком її соціальної 
інфраструктури. Проблеми економічної та фінансової безпеки суб’єктів різного 
рівня ієрархії управління стали предметом досліджень багатьох зарубіжних і 
вітчизняних учених-економістів, серед яких варто виділити праці  
Н. Аванесової, В. Бабаєва, О. Барановського, О. Білоруса, Г. Блакити, І. Бланка, 
З. Варналія, Т. Васильціва, Н. Гавловської, В. Гейця, О. Губарєвої,  
О. Димченко, М. Єрмошенка, О. Ілляшенко, М. Кизима, І. Писаревського,  
Т. Клебанової, Г. Козаченко, О. Ляшенко, Т. Момот, В. Мунтіяна, С. Мельника, 
К. Мамонова, І. Отенко, Є. Овчаренка В. Предборського, Є. Рудніченка  
В. І. Франчука, Н. Чечетової, Л. Шемаєвої, Л. Шутенко та інших. 

За останні роки в наукових роботах поширюється тенденція до введення 
територіального (регіонального) аспекту в управління розвитком соціальної 
інфраструктури. Проблемам розміщення та розвитку об’єктів соціальної 
інфраструктури присвячені роботи Б. Данилишина, С. Дорогунцова,  
Я. Олійника, У. Садової, Л. Чернюк та інших дослідників. 

Дослідженню теоретичних аспектів поняття «моніторинг» у загальному 
розумінні приділяли увагу в своїх працях наступні автори: Е. Коротков,  
Б. Литвак, П. Кононенко, Д. Хан, Н. Данилочкіна, М. Кизим, Ю. Харазішвілі,  
В. Забродський, О. Олексюк, І. Плікус та інші. Проте поза увагою залишається 
методичне забезпечення процесу моніторингу економічної безпеки підприємств 
та установ соціальної інфраструктури, що актуалізує проведення подальших 
досліджень. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Невизначеність зазначених питань зумовлює необхідність розв’язання 
наукового завдання, яке полягає в розробці теоретико-прикладних інструментів 
моніторингу економічної безпеки підприємств та установ соціальної 
інфраструктури (СІ) як важливої складової забезпечення національної безпеки 
України.  

Таким чином, необхідність вирішення окреслених проблем зумовила 
вибір теми, визначення мети, завдань та структури дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Зміст і 
напрямок досліджень, що виконані в дисертаційній роботі, спрямовані на 
виконання Стратегії національної безпеки України «Безпека людини ‒ безпека 
країни», затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2020 року  
№ 392, та рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 
2020 року «Про Стратегію національної безпеки України», введеного в дію 
зазначеним Указом.  

Дисертаційна робота є ініціативною й одночасно складовою частиною 
науково-дослідних робіт Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова в межах державної бюджетної тематики: 
«Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування системи управління 
фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання України в 
сучасних умовах: теорія, методологія, практика», Етап 5 «Удосконалення 
управління інвестиційно-інноваційної складової фінансово-економічної безпеки 
суб’єктів підприємницької діяльності України на національному, регіональному 
та мікрорівні в контексті сталого розвитку» – (2020 р. – номер державної 
реєстрації 0116U005339), де автором удосконалено систему моніторингу 
економічної безпеки підприємств та установ соціальної інфраструктури; Етап 4 
«Удосконалення управління інвестиційно-інноваційної складової фінансово-
економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності України на 
національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку» – 
(2019 р. – номер державної реєстрації 0116U005339), де автором удосконалено 
організаційну структуру міського управління житлово-комунальним 
господарством; Етап 3 – «Удосконалення управління інвестиційно-інноваційної 
складової фінансово-економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності 
України на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого 
розвитку» (2018 р., номер державної реєстрації 0116U005339), де автором 
розроблено методичні підходи до формування обліково-аналітичного 
забезпечення бюджетної безпеки в умовах реформування системи управління 
державними фінансами. Проведені дослідження є складовою частиною 
наукових тем в межах договірної тематики на замовлення: Департаменту 
житлового господарства Харківської міської ради за темою «Інформаційно-
організаційне забезпечення мінімізації корупційних ризиків в системі 
забезпечення економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг: 
стратегічна аналітика та аудиторський супровід» (договір № 3127/19 від 
14.11.2019), у ході якого автором проведена ідентифікація загроз у сфері 
надання житлово-комунальних послуг з позицій забезпечення економічної 
безпеки комунальних підприємств та споживачів житлово-комунальних послуг, 
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запропоновано систему оцінювання ризиків виникнення і ліквідації проблемних 
ситуацій в практичній діяльності ЖКХ, удосконалено технологію управління 
проєктами ЖКП з використанням «карт ризику» задля забезпечення 
економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг; Департаменту 
комунального господарства Харківської міської ради за темою «Формування 
інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки споживачів 
житлово-комунальних послуг на засадах імплементації інтегрованої звітності у 
облікову практику підприємств житлово-комунального господарства» (договір 
№ 712 від 26.11.2019 р.), у ході якого автором надано пропозиції щодо 
удосконалення організаційної структури міського управління житлово-
комунальним господарством; КП «Пісочинське виробниче управління житлово-
комунального господарства» за темою «Економічне обгрунтування тарифів на 
послуги з утримання будинків та прибудинкової території Комунального 
підприємства «Пісочинське виробниче управління житлово-комунального 
господарства» (договір № 3228/20 від 25.09.2020 р.), у ході якого автором 
розроблено обліково-аналітичне забезпечення процесу формування тарифів на 
послуги з утримання будинків та прибудинкової території; КП 
«Харківводоканал» за темою «Сучасний стан та передумови забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємств водопостачання та 
водовідведення» (договір № 125/4–НР/17 від 24.04.2017 р.), у ході якого 
автором проведено імплементацію системи контролю ризиків на підприємствах 
критичної інфраструктури; ТОВ фірма «Істок» за темою «Удосконалення 
політики управління товарними запасами підприємств громадського 
харчування для реалізації стратегічного плану підприємства» (договір  
№ 2606/13 від 15.03.2013 р.), у ході якого автором розроблено систему 
обліково-аналітичного забезпечення управління товарними запасами 
підприємств громадського харчування для реалізації процесу прогнозування 
фінансових ризиків.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
обґрунтування теоретико-методичного забезпечення та розробка практичних 
рекомендацій щодо моніторингу економічної безпеки підприємств та установ 
СІ в системі національної безпеки держави. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації були поставлені та 
вирішені такі завдання: 

– здійснити структурно-змістовний аналіз понятійної бази та 
нормативно-правового забезпечення підприємств та установ СІ; 

– провести оцінку стану забезпечення економічної безпеки підприємств 
та установ СІ; 

– проаналізувати основні тенденції розвитку підприємств та установ СІ 
України, сформувати базу ідентифікаторів для проведення моніторингу 
економічної безпеки підприємств та установ СІ; 

– обґрунтувати функціонально-структурні характеристики СІ в системі 
національної безпеки держави; 

– визначити стратегічні орієнтири державної політики забезпечення 
економічної безпеки підприємств та установ СІ в системі національної безпеки; 
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– розробити науково-методичний інструментарій моніторингу 
забезпечення національної безпеки підприємств (установ) СІ в інтегральному 
оцінюванні економічної безпеки держави, систематизувати та діагностувати 
загрози функціонування підприємств та установ соціальної інфраструктури як 
детермінанти забезпечення національної безпеки України;  

– розробити рекомендації з удосконалення системи інформаційно-
аналітичного забезпечення моніторингу економічної безпеки підприємств та 
установ СІ в системі національної безпеки держави. 

Об'єкт дослідження – процес моніторингу економічної безпеки 
підприємств та установ СІ в системі національної безпеки держави. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних положень і 
практичних рекомендацій щодо моніторингу економічної безпеки підприємств 
та установ СІ в системі національної безпеки держави.  

Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження стали 
фундаментальні положення сучасної методології досліджень, економічної 
теорії безпекознавства, глобальної, національної та регіональної економіки.  
У процесі розв'язання поставлених завдань у роботі використовувалися 
загальнонаукові й спеціальні методи дослідження, а саме: теоретичного 
узагальнення, наукової абстракції та системного аналізу (при дослідженні 
теоретичних засад формування організаційно-економічного забезпечення 
економічної безпеки підприємств та установ СІ); економіко-статистичний і 
графічний (для виявлення загрозливих тенденцій у розвитку СІ й оцінювання 
стану економічної безпеки підприємств та установ СІ); порівняльного аналізу 
(для уточнення критеріїв класифікації загроз за рівнем їх впливу та характером 
прояву); декомпозиції (для визначення функціональних складників соціальної 
інфраструктури в системі економічної безпеки держави; економіко- 
математичного моделювання й інтегрального оцінювання (щодо розрахунку 
інтегральної оцінки економічної безпеки на прикладі підприємств та установ 
СІ); морфологічного аналізу та метод Дельфі (для визначення вірогідності 
деструктивного впливу ризиків на систему економічної безпеки держави; 
стратегічного й проектного аналізу (для обґрунтування нових моделей розвитку 
підприємств та установ СІ у сучасних умовах) логічного узагальнення (для 
формування системи моніторингу та прикладних рекомендацій забезпечення 
економічної безпеки підприємств та установ соціальної інфраструктури).   

Інформаційну базу дослідження складають законодавчі акти та 
нормативно-правові документи, концепції тa програми з питань державної 
соціальної політики та стратегічні документи забезпечення національної 
безпеки держави; офіційні матеріали Міністерства розвитку громад та 
територій України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; 
інформація Державної служби статистики України; звітно-аналітична 
інформація вітчизняних та міжнародних статистичних організацій; аналітичні 
доповіді, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних учених; інформаційно-
аналітичні бюлетені; власні розрахунки.  
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Наукова новизна одержаних результатів. Основним науковим 
результатом проведеного дослідження є розробка концептуальних, методичних 
та прикладних інструментів щодо моніторингу економічної безпеки 
підприємств та установ СІ з урахуванням загроз та можливостей системи 
економічної безпеки держави. Наукову новизну дисертаційної роботи 
визначають такі положення: 

удосконалено: 
- методичний підхід до функціонально-структурної декомпозиції 

економічної безпеки підприємств (установ) СІ за їх галузевою приналежністю з 
виокремленням об’єктів критичної інфраструктури та природних монополій 
шляхом диференціації рівня ризику за ймовірністю його впливу на рівень 
економічної безпеки як складової національної безпеки держави, що дозволяє 
створити інформаційне підґрунтя для обґрунтування державної політики 
розвитку соціальної інфраструктури та національної безпеки України; 

- методичний підхід до діагностики стану економічної безпеки 
підприємств та установ СІ, що базується на використанні моделі інтегральної 
оцінки економічної безпеки держави та дозволяє комплексно оцінити стан 
економічної безпеки підприємств та установ СІ, визначити умови їх розвитку 
для забезпечення національної безпеки держави; 

- модель моніторингу економічної безпеки підприємств та установ СІ, як 
в цілому, так і в розрізі окремих функціональних складових, що складається з 
концептуальної та ситуативної частин і дає можливість сформувати заходи 
реформування та модернізації СІ для убезпечення погіршення стану 
економічної безпеки держави в цій сфері; 

- інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного моніторингу 
економічної безпеки підприємств соціальної  інфраструктури, що розглядається 
як комплексна система, що включає інформаційну складову, яка формується з 
наборів відкритих даних, та аналітичної складової, що базується на здійсненні 
комплексного оцінювання рівня економічної безпеки із розробкою 
морфологічної матриці оцінки параметрів економічної безпеки підприємств та 
установ СІ за функціональними складовими із побудовою профілів безпеки за 
галузевою приналежністю. Така система забезпечує прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень щодо  забезпечення безпеки підприємств та установ СІ; 

набули подальшого розвитку: 
- ідентифікація загроз економічній безпеці підприємств/установ СІ, 

шляхом встановлення причинно-наслідкових зв’язків між ризиками, що 
виникають в процесі функціонування підприємств та установ СІ та загрозам 
економічній безпеці держави, що дозволяє  провести оперативний якісний 
моніторинг взаємопов’язаних чинників для розробки сценаріїв забезпечення 
економічної безпеки підприємств та установ СІ; 

- поняття «соціальна інфраструктура» з позицій стійкості, шляхом 
наукового обґрунтування функціонально-структурної декомпозиції соціальної 
інфраструктури, що на відміну від існуючих, у комплексі галузей, які 
безпосередньо пов'язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої 
сили і забезпечення нормальної життєдіяльності людей дозволяє виділити такі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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структурні складові як критична інфраструктура та природні монополії, які 
функціонують в окремому законодавчому та безпековому полі щодо напрямків 
забезпечення національної безпеки держави; 

- стратегічні напрямки забезпечення економічної безпеки підприємств 
(установ) СІ в умовах соціально-орієнтованої економіки на засадах сценарного 
підходу, що дозволяє надати практичні рекомендації відповідно до державної 
політики розвитку соціальної інфраструктури та Стратегії національної 
безпеки. 

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження. 
Теоретичні висновки дисертаційної роботи доведені до рівня конкретних 
практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення стратегічного 
моніторингу економічної безпеки підприємств та установ соціальної 
інфраструктури. До результатів, які мають практичне значення, належать: на 
регіональному рівні - формування моделі моніторингу розвитку соціальної 
інфраструктури регіонів, що використовується під час розробки проєктів 
державної політики у сфері забезпечення моніторингу економічної безпеки 
підприємств та установ соціальної інфраструктури (Асоціація міст України - 
довідка № 36 від 27.05.2020 р.); дослідження реалізації реформи управління 
державними фінансами у сфері казначейського обслуговування бюджетних 
коштів з метою висвітлення основних загроз у бюджетній системі на сучасному 
етапі реформування (Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради, 
довідка № 134 від 22.12.2020 р.); формування моделі моніторингу розвитку 
соціальної інфраструктури регіонів, що використовується під час  розробки 
державної політики у сфері забезпечення моніторингу економічної безпеки 
підприємств та установ СІ (Лозівська міська рада Харківської області, довідка 
№ 02-12-12/258 від 08.02.2021); на рівні суб’єктів господарювання ‒ механізм 
забезпечення моніторингу економічної безпеки підприємств та установ 
соціальної інфраструктури шляхом формування інформаційно-аналітичного 
забезпечення про рівень ефективності і результативності діяльності соціальної 
інфраструктури на основі якісного і кількісного аналізу і оцінювання 
відповідних показників та оцінки виникнення або існування можливих загроз та 
ризиків (Комунальне підприємство Ізюмські теплові мережі, довідка № 48 від 
05.03.2020); систему моніторингу підприємств соціальної інфраструктури на 
місцевому рівні та управління суб’єктами природних монополій (водо-, 
теплопостачання, водовідведення) у сфері житлово-комунального господарства – 
(КП «Харківводоканал», довідка № 75 від 10.03.2020 р.). 

Результати досліджень дисертаційної роботи застосовуються в 
навчальному процесі кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту 
Харківського національного університету міського господарства імені  
О. М. Бекетова при викладанні курсів «Основи національної безпеки України», 
«Фінансовий моніторинг та антикризовий менеджмент», «Ризик-менеджмент», 
«Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки», «Обліково-
аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» (довідка від 
02.12.2020 р.). 
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Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, що викладені в 
дисертації та виносяться на захист, отримані автором особисто. З наукових 
праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї та 
положення, які є результатом особистої роботи здобувача, про що вказано в 
переліку наукових праць, наведеному в авторефераті. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 
доповідались автором, обговорювались і були схвалені на науково-практичних 
конференціях, семінарах і круглих столах: Всеукраїнська науково-практична 
конференція: Менеджмент, маркетинг, підприємництво: проблеми та 
перспективи розвитку (м. Одеса, 2020 р.);  ІХ Міжнародна науково-практична 
інтернет-конференція «Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та 
управлінні фінансово-економічною безпекою в умовах діджиталізації»,  
(м. Харків, 2020 р.); VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  
«Обліково-аналітичне забезпечення системи фінансово-економічної безпеки: 
інформаційно-комунікаційні технології та антикорупційний менеджмент»,  
(м. Харків, 2019 р.); VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
для здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Інновації в обліково-
аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою 
держави, регіону, суб’єктів господарювання ‒ міждисциплінарний підхід»,  
(м. Харків, 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні 
напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і 
практика» (м. Полтава, 2018 р);  ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і 
наука в умовах глобальних трансформацій» (м. Дніпро, 2018 р.); Міжнародна 
науково-практична конференція «Стратегії та політика розвитку територій: 
міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики» (м. Чернівці,  
2018 р.);  V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інновації в 
обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною 
безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання – міждисциплінарний 
підхід» (м. Харків, 2015 р.).  

Публікації. Основні положення й найважливіші результати роботи 
викладено в 15 наукових працях, з яких 1 розділ у колективній монографії,  
5 статей у наукових фахових виданнях (з них 3 статті у збірниках, внесених до 
міжнародних наукометричних баз), 1 стаття у періодичному виданні іноземних 
держав, що включене до наукометричної бази SCOPUS, 8 тез доповідей у 
матеріалах науково-практичних конференцій. Загальний обсяг публікацій 
складає 5,61 авт. арк., з яких особисто авторові належить 2,91 авт. арк. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списків використаних джерел (усього 229 найменувань на 
21 стор.), 12 додатків на 31 сторінках. Основний текст дисертації складає 168 
сторінок та містить 13 таблиць і 35 рисунків. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 
сформульовано його мету, завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, 
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охарактеризовано наукову новизну й практичне значення одержаних 
результатів, наведено дані щодо апробації та публікацій. 

У першому розділі «Теоретико-методичні засади забезпечення 
економічної безпеки підприємств соціальної інфраструктури в системі 
національної безпеки держави» визначено суть, роль і окреслено основні 
функції соціальної інфраструктури, визначено поняття економічна безпека, 
економічна стійкість в системі національної безпеки держави, удосконалено 
методичний підхід до функціонально-структурної декомпозиції економічної 
безпеки підприємств (установ) СІ за їх галузевою приналежністю.  

В рамках дослідження соціальна інфраструктура розглядається як 
комплекс критично важливих галузей невиробничої сфери, що забезпечують 
задоволення соціальних, побутових і  культурних потреб населення у процесі 
здійснення основних видів діяльності. Досліджено вплив соціально-
економічного розвитку на реалізацію національних інтересів та економічну 
безпеку держави.  

Поглиблено функціонально-структурні характеристики соціальної 
інфраструктури в системі економічної безпеки держави шляхом наукового 
обґрунтування функціонально-структурної декомпозиції соціальної 
інфраструктури (рис. 1), що дозволило виділити особливості функціонування та 
безпекового режиму ряду підприємств/установ, які відносяться за 
встановленими критеріями до об’єктів критичної інфраструктури та природніх 
монополій. 

Встановлено, перелік функцій СІ за групами: виробничі, обслуговуючі, 
забезпечення гарантій, забезпечення соціально-економічного розвитку регіону 
забезпечення гарантій, економічного зростання.  

Проте, за результатами проведення дослідження підходів вітчизняних та 
зарубіжних економістів і вчених даний перелік не вичерпує усі функції, що 
виконує соціальна сфера у забезпеченні нормальної життєдіяльності людей.  

Доведено, що основною функцією ефективно побудованої соціальної 
інфраструктури є досягнення високого економічного розвитку країни із 
забезпеченням населення усіма необхідними благами.  

При цьому, до основних проблем СІ доцільно віднести: невідповідність 
соціальних стандартів сучасним вимогам, а соціальних гарантій – реальним 
потребам населення. Як наслідок, виникає проблема невідповідності попиту та 
пропозиції соціальних послуг, а між постачальником та споживачем соціальних 
послуг, включаючи конфлікт інтересів. 

Доведено, що в літературних джерелах застосовують різні підходи до 
класифікації галузевого складу СІ. Найбільш поширеним є підхід за яким до 
складу СІ включають: освіта та наука, система охорони здоров’я, житлово-
комунальне господарство, культура і мистецтво, торгівля, транспорт і зв’язок, 
соціальне забезпечення. Проте за результатами дослідження обґрунтовано 
доцільність виокремлення таких складових як  критична інфраструктура та 
об’єкти природніх монополій, на які поширюється особливий безпековий 
режим та державне регулювання. При цьому домінуючим є забезпечення 
стійкості підприємств та установ СІ. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис. 1 ‒ Декомпозиція соціальної інфраструктури за функціональними 
елементами 

 
Таке зміщення акценту проблематики обумовлене тим, що сучасне 

безпекове середовище характеризується появою нових загроз та небезпек на тлі 
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швидких процесів еволюції та трансформації існуючих загроз. Також слід 
ураховувати можливість випадків їх різноманітних комбінацій. За таких умов, 
жодна створена система економічної безпеки не може у повній мірі забезпечити 
захист від усіх загроз і небезпек. Адже поки триває розбудова системи захисту, 
розрахованої на певні загрози, у світі зʼявляються нові загрози і небезпеки.  

Доведено, що доцільно більше уваги приділяти стійкості підприємств 
(установ) СІ – їх здатності бути готовими та адаптуватися до умов, що 
змінюються, а також протистояти змінам і швидко відновлюватися після 
негативних впливів загроз зовнішнього та внутрішнього порядку. Встановлено, 
що пріоритетним завданням у сфері національної безпеки є забезпечення 
сталого функціонування критично важливих для повсякденного життя країни 
обʼєктів (критичної інфраструктури), завдяки чому населення, суспільні та 
державні інститути мають можливість доступу до життєво важливих ресурсів 
та послуг. 

Доведено, що рівень економічної безпеки суттєво впливає на соціальну, 
екологічну безпеку та сектор безпеки й оборони. Отже, економічна безпека є 
базисом єдиної та цілеспрямованої системи національної безпеки, що дозволяє  
визначити систему забезпечення економічної безпеки підприємств/установ СІ у 
складі економічної безпеки держави (рис. 2). 

Обґрунтовано, що економічна безпека підприємств (установ) СІ в системі 
національної безпеки – це стан підприємств (установ), за якого досягаються 
основні національні економічні інтереси. Разом з тим економічна стійкість 
підприємств (установ) СІ – здатність підприємств (установ) СІ витримувати 
вплив шоків, зокрема тих, які виникають внаслідок реалізації внутрішніх чи 
зовнішніх загроз, та продовжувати підтримувати стале економічне зростання. 

Доведено, що основними засадами державної політики у сфері 
забезпечення економічної безпеки підприємств (установ) СІ є:  

1. забезпечення стійкості від зовнішніх і внутрішніх викликів та загроз 
національним економічним інтересам держави та її громадян;  

2. збереження та розвиток економічної потужності країни з урахуванням 
цілей сталого розвитку та позицій людиноцентризму;  

3. гарантування національної економічної незалежності та здатності до 
захисту національних економічних інтересів, зокрема у високотехнологічних 
сферах.  

Встановлено, що система економічної безпеки підприємств (установ) СІ 
спрямована на зниження ймовірність реалізації внутрішніх викликів, які 
перешкоджають виведенню української економіки з депресивного стану, 
унеможливлюють її стале і динамічне зростання, підвищують уразливість до 
загроз. Вона також має надати відповідь на виклики та загрози, що наразі 
формуються ‒ загальносвітовий тренд загострення боротьби за ринки, 
технології, кваліфікованих працівників та фінансові ресурси. Це обумовлює 
доцільність застосовування проактивного підходу до забезпечення економічної 
безпеки підприємств (установ) СІ, який має будуватись на поєднанні як 
безпекового напряму, так і напряму розвитку.  
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Рис. 2 ‒ Місце економічної безпеки підприємств/установ СІ в системі 
національної безпеки держави 

 
Доведено, що державна політика у сфері забезпечення економічної безпеки 

направлена на упередження розбалансування економіки, підвищення її стійкості 
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до впливу зовнішніх і внутрішніх викликів і загроз та створення умов для 
забезпечення підвищення конкурентоспроможності економіки України. 

У другому розділі «Формування системи моніторингу економічної 
безпеки підприємств та установ соціальної інфраструктури в системі 
національної безпеки України» досліджено стан розвитку і забезпечення 
економічної безпеки держави, обґрунтовано методичний підхід до діагностики 
стану економічної безпеки підприємств та установ СІ, розроблено модель 
моніторингу економічної безпеки підприємств та установ СІ та його 
інформаційно-аналітичне забезпечення. 

Встановлено, що провідними країнами світу використовуються два 
основні підходи, що передбачають застосування спеціальних індикаторів 
(індексів) щодо оцінки стану національної безпеки.  

Перший базується на побудові системи індикаторів (індексів), за 
допомогою яких оцінюють окремі аспекти стану та перспективного розвитку 
певних сфер життєдіяльності держави (суспільства).  

Другий передбачає формування принципово нової об’єктивної системи 
оцінки стану національної безпеки України, яка ґрунтується на використанні 
показників глобальних рейтингів (ключових міжнародних індексів). 

Доведено, що моніторинг і оцінка функціональних станів соціальної 
інфраструктури – це процес безпосереднього науково аргументованого, 
діагностично-прогностичного стеження за станом, розвитком станів системи 
безпеки як соціального процесу з метою оптимального вибору цілей протидії, 
завдань і засобів їх рішення (рис. 3). 

Встановлено, що до основних етапів дослідження стану економічної 
безпеки підприємства (установи) слід віднести: 

1. Перший етап ‒ формування системи одиничних показників 
вимірювання функціональних складових. Основою формування системи 
одиничних показників є ідея збалансованої системи показників. У відповідності 
з цим підходом оцінка функціональної складової за допомогою системи 
збалансованих показників дозволяє в повному обсязі визначити стан складової 
економічної безпеки. Використання головної ідеї збалансованої системи 
показників полягає у формуванні положень стратегічно безпечного розвитку 
підприємства на основі визначеного в ході загальної оцінки рівня економічної 
безпеки і можливих загроз. 

2. На другому етапі проводитися розрахунок одиничних показників 
економічної безпеки підприємства за формулами. Кожен одиничний показник 
має рекомендоване значення. Це дозволяє виділити індикатори, які не 
відповідають нормам, а також визначити негативні тенденції розвитку. 

3. На третьому етапі проводиться формування рівнянь бажаного стану за 
всіма одиничними показниками економічної безпеки. Оцінка рівня економічної 
безпеки підприємств та установ СІ передбачає приведення різних критеріїв її 
дослідження до єдиного універсального параметру, а саме до інтегрального 
показника економічної безпеки держави.  

4. На четвертому етапі розраховуються групові показники економічної 
безпеки підприємства за допомогою визначення середньо геометричного значення. 
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Рис. 3 ‒ Цілі та завдання моніторингу економічної безпеки підприємств 

(установ) СІ 

МОНІТОРИНГ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ/УСТАНОВ
СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
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Процес безпосереднього науково аргументованого, діагностично-прогностичного стеження 
за станом, розвитком станів системи безпеки як соціального процесу з метою оптимального 

вибору цілей протидії, завдань і засобів їх рішення

– здобуття оперативної, точної та об'єктивної інформації про стан соціальної 
інфраструктури та результативності протидії загрозам і викликам;
– виявлення реальних результатів стану та ефективності функціонування 
підприємств (установ) СІ і можливості на цій основі коректувати генеральну
стратегію протидії викликам та загрозам на етапі їх формування;
–визначення реального рівня кваліфікації кадрів, їх підготовленість до вирішення 
інноваційних завдань та відповідність вимогам каталогу спроможностей

- безперервне тривале спостеежрення за стан ом підприємств установ СІ та 
управління нею шляхом своєчасного інформативного забезпечення її керуючої 
підсистеми про можливе настання несприятливих, критичних ситуацій, критичного 
рівня небезпеки;
- аналіз та оцінювання проведених управлінських дій, а також відповідність 
фактичних результатів діяльності підприємств (установ) СІ іх кінцевій меті;
- систематичне спостереження за станом процесу управління з метою його 
оцінювання, контролю та аналізу впливу на стан підприємств, установ СІ;
- надання отриманих даних для ухвалення рішень;
- вміст, якість і шляхи вдосконалення станів підприємств/установ СІ.

Прийняття, аналіз, систематизація та оцінки інформації (у тому числі й її 
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моніторингу
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5. На п'ятому етапі розраховується інтегральний показник рівня 
економічної безпеки підприємств та установ соціальної інфраструктури за 
функціональними складовими. Розрахований інтегральний показник рівня 
економічної безпеки узагальнює 17 одиничних показників і чисельно 
відображає відносну оцінку рівня її складових.  

Встановлено, що ситуативна частина моделі відображає етапи прийняття, 
аналізу, систематизації та оцінки інформації (у тому числі й її достатності), 
необхідної для прийняття управлінських рішень щодо об’єкта управління 
(рис. 4). Це дозволяє суб’єктам СІ здійснювати реальну оцінку стану об’єкта 
управління та тенденцій його розвитку. Очевидно, що операції з опрацювання 
інформаційних масивів мають виконуватися за певними процедурами 
(алгоритмами), які б забезпечили оперативність та якість вихідних даних для 
наступних етапів процесу розробки та прийняття управлінського рішення 
суб’єктами СІ. 

 

Рис. 4 ‒ Концептуальна модель стратегічного моніторингу економічної безпеки 
підприємств (установ) СІ в системі національної безпеки України 
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безпеки підприємств/установ СІ відображає етапи розробки проєктів 
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інтересів)

Аналіз 
потенціалу СІ

(можливостей
щодо реалізації 
потреб розвитку 
та адекватної 
реакції на загрози
національним
інтересам)

Прогнозування 
змін

(внутрішніх та
зовнішніх умов
формування 
економічної
безпеки; 
потенціалу
держави,
потреб розвитку;
загроз 
інтересам);

Пріоритетні 
національні 
інтереси та цілі 
(ієрархія:
принципи,
засоби, способи,
напрями, цільові
настанови 
діяльності щодо
їх реалізації
(досягнення)

Закони України та Державні програми з 
питань забезпечення національної безпеки 
(національні цінності, принципи побудови 

СЗНБ та цільові настанови щодо її діяльності)

Стратегія національної безпеки
(політично-адміністративна основа

організації діяльності суб’єктів системи ДУНБ 
щодо досягнення національних цілей

Стратегічний
контроль 

діяльності
суб’єктів ДУНБ

Підсистеми
забезпечення:

політична, економічна,
воєнна, інформатика 
тощо

Програми, плани,
проекти

довгострокові, 
оперативні, 
середньострокові. тощо

Концепції, доктринн, 
стратегії

(за складовими державної 
політики з питань 
національної безпеки)
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поставлених суб’єктами СІ, визначення можливих шляхів їх досягнення, 
формування критерію вибору оптимального рішення. 

Обґрунтовано склад інформаційно-аналітичного забезпечення 
стратегічного моніторингу економічної безпеки підприємств соціальної  
інфраструктури, що розглядається як комплексна система, що включає 
інформаційну складову, яка формується з наборів відкритих даних, та 
аналітичної складової, що базується на здійсненні комплексного оцінювання 
рівня економічної безпеки із розробкою морфологічної матриці оцінки 
параметрів економічної безпеки підприємств та установ СІ за функціональними 
складовими та побудови профілів безпеки за галузевою приналежністю. Така 
система забезпечує прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо  
забезпечення безпеки підприємств та установ СІ.  

У третьому розділі «Моніторинг та оцінка стану забезпечення 
економічної безпеки підприємств (установ) соціальної інфраструктури» 
встановлено, що метою моніторингу економічної безпеки підприємств та 
установ СІ соціальної інфраструктури є одержання інформації про рівень 
ефективності і результативності їх діяльності на основі якісного і кількісного 
аналізу і оцінювання відповідних показників та оцінки виникнення або 
існування можливих загроз та ризиків.  

Досліджено, що економіка України протягом останніх 10 років не 
забезпечувала досягнення національних економічних інтересів. Упродовж 
2010‒2019 років стан економічної безпеки оцінювався як незадовільний із 
погіршенням показників практично за усіма складовими до небезпечного рівня 
у 2012 та 2014‒2015 роках. Середнє значення рівня економічної безпеки за цей 
період становило 40 % (зона рівня незадовільного стану). У 2019 році рівень 
економічної безпеки України склав 43 %, а за підсумками 2020 року – 41 % 
відповідно. Загалом рівні всіх основних складових економічної безпеки 
залишались низькими, що зберігає високими ризики прояву масштабних 
дестабілізаційних явищ у розвитку економіки у довгостроковій перспективі. 

Встановлено, що Україна дещо посилила свої позиції у ключових 
міжнародних рейтингах. Аналіз динаміки показників ключових міжнародних 
індексів опосередковано свідчить про неухильне поступове зростання стійкості 
української держави і суспільства у сфері економічної безпеки. 

Встановлено, що у сфері освіти українська молодь не має можливостей 
для того, щоб вирости продуктивними дорослими. Дитина, що тільки-но 
народилася, у нашій країні може отримати тільки досягнення у 63 % 
продуктивності дорослої людини з достатнім рівнем освіти. У Всесвітньому 
банку зазначають, що цей показник вищий серед країн з подібним рівнем 
економічного зростання, але водночас він нижче за показники Європи та 
Центральної Азії. 

Доведено, що в Україні розмір видатків на розвиток СІ має зростаючу 
тенденцію, але темпи зростання є недостатніми для її розвитку (рис. 5). Для 
розв'язання цієї проблеми, потрібно залучати інвестиції в освіту, охорону 
здоров’я та соціальний захист населення.  
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Рис. 5 ‒ Динаміка видатків на соціальну інфраструктуру Зведеного бюджету 
України за 2002‒2019 рр., млрд грн 

Джерело: дані Міністерства розвитку громад та територій України. 
 

Аналіз динаміки видатків зведеного бюджету протягом аналізованого 
періоду засвідчує їх зростання у 2,5 рази. Також зросли видатки на соціальний 
захист – в 2,1 рази, на забезпечення громадського порядку – в 3,0 рази, на 
обслуговування державного боргу – в 3,5 рази, на житлово-комунальне 
господарство – в 4,0 рази. Найменше в абсолютному значенні збільшились 
видатки на охорону довкілля, охорону здоров’я та освіту, водночас показники 
структури зменшилися у 2019 р. порівняно із 2014 р. 

Видатки бюджету відображають функції і завдання держави, рівень і 
напрям суспільного розвитку, взаємозалежність між економікою і фінансами 
країни, відносини даної країни з іншими країнами. Функціональна структура 
видатків може змінюватися залежно від політичної ситуації, узгоджених 
програмних цілей розвитку суспільства, вибору типу розвитку, необхідності 
вирішення соціальних, екологічних та інших проблем суспільства. 

Встановлено, що одним із найбільш важливих стратегічних пріоритетів 
соціальної сфери є сфера соціального захисту населення. Соціальний захист 
населення визнано як стратегічний пріоритет у кожній другій області України 
(рис. 6). Переважно держава бере на себе функції із захисту соціальних прав, 
потреб та інтересів громадян, які не можуть бути виконані іншими суб’єктами і 
набувають ще більшого значення в період суспільних трансформацій.  

Проведений аналіз сучасного стану підприємств та установ СІ в економіці 
країни дозволив детально розглянути проблеми галузі та перспективи 
майбутнього розвитку. На основі виявлених недоліків функціонування 
підприємств/установ СІ із застосуванням можливостей зовнішнього оточення, 
запропоновані напрямки удосконалення їх розвитку на рівні держави, галузі та 
окремого підприємства. Встановлено, що першочерговими завданнями в галузі 
є розв’язання проблем модернізації та розвитку за допомогою покращення 
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стану матеріальної бази підприємств із застосуванням комплексу інвестиційних 
проектів. Це має призупинити подальше старіння фондів і зростання вартості 
послуг, одночасно створивши стимули притоку інвестицій у галузь. 
 

Рис. 6 ‒ Пріоритетність стратегічних цілей розвитку соціальної сфери  
в регіонах України 

 

На базовий муніципальний рівень передані досить ресурсоємні 
повноваження: місцевого економічного розвитку, розвитку місцевої 
інфраструктури, зокрема доріг, мереж водо-, тепло-, газо-, електропостачання, 
об’єктів соціального та культурного призначення, благоустрою територій, 
управління закладами освіти, надання швидкої медичної допомоги, первинної 
охорони здоров’я, розвитку культури, організації пасажирських перевезень та 
ряд інших питань місцевого значення. 

В рамках дослідження територіальна громада розглядається як суб’єкт 
розвитку. При цьому акцентується увага на здійсненні органами місцевого 
самоврядування завдань і функцій, пов’язаних з організацією надання послуг 
закладами соціальної інфраструктури. 

Пропонується комплексний методичний підхід до інституціонального 
забезпечення розвитку соціальної інфраструктури регіону (територіальної 
громади) на основі комплексного застосування суб’єктно-функціонального і 
організаційно-цілісного підходів, програмного, нормативного, міжбюджетного і 
страхового інструментарію. 

Встановлено, що серед прогалин моніторингу економічної безпеки 
підприємств/установ СІ було виділено відсутність визначення обсягу й порядку 
інформаційного забезпечення, критеріїв оцінки ризиків та порядку 
узагальнення впливів загроз. Для аналізу рівня економічної безпеки 
підприємств/установ СІ пропонується використовувати метод фінансово-
морфологічного аналізу, який передбачає: 
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1. формулювання цілей фінансово-морфологічного аналізу – 
встановлення каузальних зв’язків між компонентами та елементами системи 
економічної безпеки, а також параметрами, які їх характеризують; 

2. виділення рівнів фінансово-морфологічної декомпозиції стану 
економічної безпеки підприємств/установ СІ, у тому числі параметризація його 
елементів (табл. 1); 

3. ідентифікування топологічних і метричних просторів стану 
економічної безпеки підприємств/установ СІ; 

4. синтезування результатів фінансово-морфологічного аналізу. 
 

Таблиця 1 ‒ Рівні фінансово-морфологічної декомпозиції стану економічної 
безпеки підприємств/установ СІ 

Функціональні складові 
економічної безпеки 

Фактори впливу на 
економічну безпеку 

Показники, які 
характеризують рівень 
економічної безпеки 

Ф 
Ф1 Ф1 = f (x1, x2 ,…, xn ) 
Ф2 Ф2 = f (y1, y2 ,…, yn ) 
Фn Фn = f (z1, z2 ,…, zn ) 

М 
М1 М1 = f (a1, a2 ,…, an ) 
М2 М2= f (s1, s2 ,…, sn ) 
Мn Мn = f (v1, v2 ,…, vn ) 

Т 
Т1 Т1 = f (d1, d2 ,…, dn ) 
Т2 Т2 = f (e1, e2 ,…, en ) 
Тn Тn = f (r1, r2 ,…, rn ) 

К 
К1 К1 = f (o1, o2 ,…, on ) 
К2 К2 = f (l1, l2 ,…, ln ) 
Кn Кn = f (p1, p2 ,…, pn ) 

І 
І1 І1 = f (w1, w2 ,…, wn ) 
І2 І2 = f (h1, h2 ,…, hn ) 
Іn Іn = f (c1, c2 ,…, cn ) 

П 
П1 П1 = f (q1, q2 ,…, qn ) 
П2 П2 = f (u1, u2 ,…, un ) 
Пn Пn = f (m1, m2 ,…, mn ) 

Е 
Е1 Е1 = f (t1, t2 ,…, tn ) 
Е2 Е2 = f (q1, q2 ,…, qn ) 
Еn Еn = f (j1, j2 ,…, jn ) 

F 
F1 F1 = f (p1, p2 ,…, pn ) 
F2 F2 = f (k1, k2 ,…, kn ) 
Fn Fn = f (u1, u2 ,…, un ) 

Умовні позначення: Ф – фінансова безпека; Ф1, Ф2, Фn – фактори впливу 
на фінансову безпеку; М – маркетингова (ринкова) безпека; М1, М2, Мn –
фактори впливу на маркетингову (ринкову) безпеку; Т – техніко-економічна 
безпека; Т1, Т2, Тn – фактори впливу на техніко-економічну безпеку;  
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К – кадрова безпека; К1, К2, Кn – фактори впливу на кадрову безпеку;  
І – інформаційна безпека; І1, І2, Іn – фактори впливу на інформаційну безпеку; 
П – політико-правова безпека; П1, П2, Пn – фактори впливу на політико-правову 
безпеку; Е – екологічна безпека; Е1, Е2, Еn – фактори впливу на екологічну 
безпеку; F – фізична безпека; F1, F2, Fn – фактори впливу на фізичну безпеку. 

Для проведення морфологічного аналізу рівня економічної безпеки 
підприємств/установ СІ  виділено рівні морфологічної декомпозиції (табл. 1), і 
в їхніх межах конкретизовано елементи множин, які формують локальні топо- 
логічні і метричні простори. топологічний простір включає континуум (над- 
множину) і систему підмножин. Фрагмент морфологічного графу фінансової 
безпеки підприємств/установ СІ наведено на рис. 6. 

 

 
Рис. 6 ‒ Фрагмент морфологічного графу фінансової безпеки,  

як функціональної складової підприємств/установ СІ 
 

На рис. 6 пунктирною лінією виділено локальний топологічний простір 
побудованого фінансово-морфологічного графу. Параметри системи 
забезпечення економічної безпеки підприємств/установ СІ утворюють певні 
топологічні і метричні простори, у межах яких можна локалізувати фактори, 
які впливають на кількісні і якісні характеристики функціональних складових 
економічної безпеки. Фінансово-морфологічна декомпозиція ідентифікованих 
факторів забезпечує відслідковування причинно-наслідкових зв’язків між 
факторними і результативними ознаками параметрів системи економічної 
безпеки підприємств/установ СІ. Синтезування результатів фінансово-
морфологічного аналізу як інструментарію інформаційно-потокового підходу в 
сучасному менеджменті є інструментарієм для виокремлення резервів 
підвищення ефективності рівня економічної безпеки підприємств/установ СІ та 
аргументування рішень щодо її забезпечення. 

Апробацію запропонованого підходу здійснено на прикладі оцінки рівня 
економічної безпеки підприємств/установ СІ. За результатами оцінки стану 
економічної безпеки підприємств та установ СІ побудовано профілі безпеки за 
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галузевою приналежністю та результуючий за соціальною інфраструктурою 
України. За кожною результуючою компонентою представлено шкалу 
розподілу оцінок, що дозволяє проаналізувати компоненти управління оцінки 
рівня економічною безпекою підприємств та установ СІ за функціональними 
параметрами, на які необхідно звернути увагу при прийнятті управлінських 
рішень. 

 

 
 

Рис. 7 ‒ Профіль економічної безпеки підприємств та установ СІ  
за функціональними складовими 

 

Доведено, що головними загрозам для підприємств та установ СІ в 
сучасних умовах є загострення боротьби за ринки, технології, кваліфікованих 
працівників та фінансові ресурси. Спостерігається недостатність та низька 
якість забезпечення населення послугами підприємств та установ СІ, що 
спричиняє негативний вплив на безпеку і якість життя. Аналітична складова 
моніторингу економічної безпеки підприємств/установ СІ також включає 
оцінку впливу економічної безпеки підприємств/установ СІ на національну 
безпеку держави задля чого удосконалено методичний підхід до оцінки 
реалізації ризиків та їх впливу на систему національної безпеки держави, що 
базується на формуванні переліку можливих подій та оцінок їх потенційних 
взаємовпливів за наступними критеріями: підпорядкованість один одному, 
взаємне виключення чи підсилення один одного, послідовність настання, оцінка 
варіантів реалізації тієї чи іншої послідовності, що в сукупності дає нам повний 
сценарій розвитку події. Побудовано матрицю взаємовпливів між факторами, 
що характеризують стан економічної безпеки підприємств соціальної  
інфраструктури та параметрами стабільності національної безпеки для 
досягнення цілей сталого розвитку, рівня життя населення та соціально-
політичної стабільності, властивих економічно розвиненим країнам (табл. 2). 
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Таблиця 2 ‒ Матриця взаємовпливів загроз економічній безпеці підприємств 
(установ) СІ та загроз національній безпеці 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 х + + + + +  +  + +     + - 

2 + х + +  + + + + +  + + + + + + 

3 + + х +  +  +   + + +  + + + 

4 + +  х + + + + + + + +    + + 

5 +   + х   +  + +     +  

6 + - + +  х + +  + + +  + +   

7  +  +   х  +        + 

8 + + + + + + + х + + + +  + + + + 

9  +  +   + + х + + + + + + + + 

10 + + - + + +  + + х +     + - 

11 +  + +  + + + +  х      + 

12  -  +  + + + +  + х + + +  + 

13    +  + + + +  + + х + + + + 

14    +  +     + + + х + + + 

15  -  +  + + + +  + + + + х + + 

16 +  + + +  + + + +      х + 

17 - + - -  - + + + - - - - - - + х 
Горизонталь – вплив інших загроз на досліджувану по горизонталі. 
Вертикаль – вплив досліджуваної загрози на інші. 
 + взаємне підсилення / синергія / позитивний вплив однієї загрози на іншу по горизонталі 
- поглинання / нівелювання ефекту / негативний вплив однієї загрози на іншу по 

горизонталі 
х відсутній зв’язок / вплив однієї загрози на іншу по горизонталі 

Кольори: 
відсутність збігів по горизонталі та вертикалі:пара (+/ пуста клітинка) 
відсутність збігів по горизонталі та вертикалі: пара (–/–), пара (–/+), (–/пуста клітинка) 
знаки по вертикалі та горизонталі збігаються 

 
 Обґрунтовано, що завданнями державної політики у сфері забезпечення 
економічної безпеки за безпековим напрямом є запровадження щорічної 
системної оцінки стану економічної безпеки та постійний моніторинг 
економічної стійкості, який проводиться на основі індикаторів стану 
економічної безпеки та їх критичних меж, вихід за які загрожує розвитком 
масштабних кризових процесів в економічній сфері; завданнями державної 
політики у сфері забезпечення національної безпеки за напрямом розвитку є 
досягнення визначених за основними складовими економічної безпеки цільових 
орієнтирів. 
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ВИСНОВКИ 
 

У ході проведення дослідження отримано такі теоретичні і практичні 
результати: 

1. Визначено поняття «соціальна інфраструктура» з позицій стійкості, 
шляхом наукового обґрунтування функціонально-структурної декомпозиції 
соціальної інфраструктури, що на відміну від існуючих дозволяє виділити такі 
структурні складові як критична інфраструктура та природні монополії, які 
функціонують в окремому законодавчому та безпековому полі відповідно до 
напрямків забезпечення економічного розвитку держави. Соціальна 
інфраструктура – це складна, мозаїчна, ієрархічна система, що включає галузі 
різного ступеню розвитку та функціонального призначення критично важливі 
для забезпечення безпечної життєдіяльністі.  

2. Розроблено інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного 
моніторингу економічної безпеки підприємств соціальної  інфраструктури, що 
дозволяє здійснювати комплексне оцінювання рівня безпеки шляхом 
формування матриці рівня економічної безпеки підприємств та установ 
соціальної інфраструктури. Узагальнення теорії безпеки дозволяє зробити 
висновок, що в системі подолання загроз національній безпеці провідну, 
системоутворюючу роль відіграють інститути держави, так як вони формують 
нормативно-правову базу в сфері забезпечення національної безпеки, 
приймають рішення щодо запобігання і нейтралізації загроз, виконання яких 
має обов’язковий характер. 

3. Досліджено вплив соціально-економічного розвитку на реалізацію 
національних інтересів та економічну безпеку держави, шляхом застосування 
науково-методичного інструментарію діагностики розвитку підприємств/установ 
СІ в інтегральному оцінюванні економічної безпеки держави, що дозволяє 
здійснювати прогнозування їх впливу в процесі середньострокового планування 
заходів забезпечення економічної безпеки підприємств/ установ СІ. 
Обґрунтовано взаємопов’язаність безпеки рівня життя (відсутність загроз для 
соціуму) та національної безпеки держави. Рівень національний небезпеки є 
дзеркальним відображенням рівня життя населення України. 

4. Встановлено, що соціальна інфраструктура на рівні місцевого 
самоврядування знаходиться на низькому рівні. Більшість сільських і селищних 
територіальних громад не здатні самостійно виконати покладені на них 
повноваження. Дотаційність більш ніж п’яти тисяч бюджетів місцевого 
самоврядування становить 70 %. Крім того, 480 територіальних громад на 90% 
утримуються за рахунок коштів державного бюджету. У зв’язку з цим постає 
проблема реалізації принципів самостійності і збалансованості місцевих бюджетів. 

5. Удосконалено методичний підхід до стратегічного моніторингу 
економічної безпеки, що базується на структурно-логічній моделі та включає 
взаємопов’язані блоки: перший – ідентифікація зацікавлених осіб та дослідження 
факторів впливу на економічну безпеку, другий – визначення рівня економічної 
безпеки та реалізація моделі стратегічного моніторингу економічної безпеки 
підприємств соціальної інфраструктури. Аналіз рівня загроз безпеці, дає підстави 
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стверджувати про згубний вплив державного управління на розвиток 
підприємств та установ СІ та залучення інвестицій, регресуючі процеси у якості 
надання освітніх послуг та рівня розвитку науки, незначне використання 
передових інноваційних розробок у виробництві, незахищеність майнових та 
інтелектуальних прав власності, відтік висококваліфікованих кадрів. 

6. Запропоновано модель моніторингу економічної безпеки підприємств 
(установ) СІ у цілях забезпечення економічної безпеки держави шляхом 
структуризації та визначення основних складових механізму моніторингу 
економічної безпеки підприємств (установ) СІ: мета, об’єкти, суб’єкти 
забезпечення, методи управління, функції, засоби та інструменти. Встановлено, 
що ситуативна частина моделі відображає етапи прийняття, аналізу, 
систематизації та оцінки інформації (у тому числі й її достатності), необхідної 
для прийняття управлінських рішень щодо об’єкта управління. концептуальна 
частина моделі моніторингу економічної безпеки підприємств/установ СІ 
відображає етапи розробки проєктів управлінських рішень (альтернатив) та 
вибір оптимальної із них, що передбачає, зокрема аналіз можливих сил, засобів 
і способів досягнення цілей поставлених суб’єктами СІ, визначення можливих 
шляхів їх досягнення, формування критерію вибору оптимального рішення.  

7. Узагальнено стратегічні напрямки забезпечення економічної безпеки 
підприємств (установ) СІ в умовах соціально-орієнтованої економіки, що 
дозволило надати практичні рекомендації відповідно до  Стратегії національної 
безпеки. Результати постійного моніторингу економічної стійкості та прогресу у 
досягненні цільових орієнтирів за індикаторами основних складових економічної 
безпеки підприємств та установ СІ повинна стати підґрунтям сталого розвитку 
галузі СІ. Доведено, що доцільно більше уваги приділяти стійкості підприємств 
(установ) СІ – їх здатності бути готовими та адаптуватися до умов, що 
змінюються, а також протистояти змінам і швидко відновлюватися після 
негативних впливів загроз зовнішнього та внутрішнього порядку.  
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АНОТАЦІЯ 

Краївська І. А. Моніторинг економічної безпеки підприємств та 
установ соціальної інфраструктури в системі національної безпеки 
держави. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської 
діяльності. – Харківський національний університет міського господарства 
імені О. М. Бекетова, Харків, 2021. 

У дисертації здійснено теоретичне обґрунтування та запропоновано 
розв’язання наукового завдання, що полягає в розробці теоретико-методичних 
засад і практичних рекомендацій щодо здійснення розробки та впровадження 
стратегічного моніторингу економічної безпеки підприємств (установ) 
соціальної інфраструктури з урахуванням загроз та можливостей системи 
національної безпеки держави. 

Запропоновано методичний підхід до стратегічного моніторингу 
економічної безпеки, що базується на структурно-логічній моделі та включає 
взаємопов’язані блоки: перший – ідентифікація зацікавлених осіб та дослідження 
факторів впливу на економічну безпеку, другий – визначення рівня економічної 
безпеки та реалізація моделі стратегічного моніторингу економічної безпеки 
підприємств соціальної  інфраструктури. Здійснюється побудова суб-галузевих 
радарів та інтерпретація отриманих результатів на основі розробленої шкали 
значень рівня економічної безпеки. Удосконалено методичний підхід до оцінки 
реалізації ризиків та їх вплив на систему національної безпеки держави. 
Запропоновано методичний підхід до оцінки ступеню впливу ризиків за двома 
категоріями: ймовірність реалізації явища та впливу явища на національну 
безпеку. З метою оцінки реалізації ризиків та їх впливу на національну безпеку 
розроблену оціночну шкалу, розраховано інтегральну оцінку ризиків та складено 
консенсус-прогноз оцінки ризиків на 2021‒2025 роки. Побудовано матрицю 
взаємозв’язків між факторами, що характеризують стан економічної безпеки 
підприємств соціальної інфраструктури та параметрами стабільності 
національної безпеки. Розроблено інформаційно-аналітичне забезпечення 
стратегічного моніторингу економічної безпеки підприємств соціальної  
інфраструктури, що полягає у здійсненні комплексного оцінювання рівня 
безпеки шляхом побудови безпекових радарів відповідно до кожної модельної 
ситуації, застосування матриці рівня економічної безпеки підприємств та установ 
соціальної інфраструктури, що дозволяє здійснювати регуляторний вплив на їх 
рівень безпеки шляхом прийняття відповідних управлінських рішень.  

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, соціальна 
інфраструктура, критична інфраструктура, моніторинг, ризики та загрози, 
національна безпека держави, експертна система. 
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University of Urban Economy in Kharkiv. ‒ Kharkiv, 2021. 

The dissertation provides a theoretical justification and offers a solution to the 
scientific problem, which is to develop theoretical and methodological principles and 
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practical recommendations for the development and implementation of strategic 
monitoring of economic security of enterprises (institutions) of social infrastructure, 
taking into account the threats and opportunities of national security. 

A methodological approach to strategic monitoring of economic security is 
proposed, based on a structural-logical model and includes interrelated blocks: the 
first -‒ identification of stakeholders and study of factors influencing economic 
security, the second - determining the level of economic security and implementation 
of strategic monitoring of economic security. social infrastructure. The construction 
of sub-industry radars and interpretation of the obtained results on the basis of the 
developed scale of values of the level of economic security is carried out.  

The methodological approach to assessing the implementation of risks and 
their impact on the national security system of the state has been improved.  
A methodical approach to assessing the degree of risk impact in two categories is 
proposed: the probability of realization of the phenomenon and the impact of the 
phenomenon on national security. In order to assess the implementation of risks and 
their impact on national security, an assessment scale was developed, an integrated 
risk assessment was calculated and a consensus forecast of risk assessment for 
2021‒2025 was prepared.  

A matrix of relationships between the factors characterizing the state of 
economic security of social infrastructure enterprises and the parameters of national 
security stability is constructed. Information and analytical support for strategic 
monitoring of economic security of social infrastructure enterprises has been 
developed, which consists in conducting a comprehensive assessment of the level of 
security by building security radars according to each model situation, application of 
the matrix of economic security of enterprises and social infrastructure institutions. 
security by making appropriate management decisions. 

The influence of socio-economic development on the realization of national 
interests and economic security of the state is studied by applying scientific and 
methodological tools for diagnosing the development of enterprises / social 
institutions in the integrated assessment of economic security, which allows 
forecasting their impact in the medium-term planning of social institutions economic 
security. 

The methodological approach to strategic monitoring of economic security is 
improved, based on the structural-logical model and includes interconnected blocks: 
the first - identification of stakeholders and research of factors influencing economic 
security, the second - determination of economic security and implementation of 
strategic monitoring of economic security social infrastructure. 

Keywords: socio-economic development, social infrastructure, critical 
infrastructure, monitoring, risks and threats, national security, expert system. 
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