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tivity». They determine the algorithms of the activities of subjects of economic relations 
depending on their direct content.
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Мета. Метою дослідження є систематизація та обґрунтування складових еле-
ментів методології прогнозування регіональної економічної безпеки.

Методи. Теоретичною базою дослідження виступають досягнення зарубіжних 
та вітчизняних науковців. Для досягнення поставленої мети було використано такі 
методи дослідження: системний підхід, структурно-логічний аналіз, метод аналізу 
та синтезу, прийоми логічного узагальнення.

Результати. Визначено основні принципи, функції, методи та етапи побудови 
прогнозної моделі регіональної економічної безпеки. Отримані результати наведені 
у вигляді структурно-логічної схеми складових елементів методології прогнозування 
економічної безпеки регіонів.

Ключові слова: регіональна економічна безпека, методологія, прогнозування, 
методи, принципи, завдання, етапи прогнозування

Постановка проблеми. В умовах дестабілізації економіки країни все більше на-
буває актуальності питання національної економічної безпеки та регіональних дис-
пропорцій її забезпечення. Саме економічний розвиток регіонів є основою забезпе-
чення економічної безпеки держави, особливо в умовах децентралізації. Своєчасне 
передбачення (прогнозування) рівня регіональної економічної безпеки дозволить за-
побігти або зменшити наслідки негативних зовнішніх та внутрішніх факторів. Про-
гнозування має стати одним із вирішальних наукових факторів формування стратегії і 
тактики ефективного управління економічною безпекою регіонів. Саме тому набуває 
необхідності розробка методології прогнозування регіональної економічної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо значення, сутності, 
принципів, функцій та методів прогнозування розглянуто у роботах закордонних і вітчиз-
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няних науковців, серед яких: В. М. Геєць (V. M. Heiets, T. S. Klebanova & O. I. Cherniak, 
2005) [1], Г. В. Присенко, Є. І. Равікович (H. V. Prysenko & Ye. I. Ravikovych, 2005) 
[2], В. І. Мельникова (V. I. Melnykova, 2012) [3], Т. В. Іванова (T. V. Ivanova, 2015) [4], 
В. П. Боровиков, Г. І. Івченко (V. P. Borovikov & G. I. Ivchenko, 2006) [5] та ін.

Проблемами аналізу, оцінки та прогнозування регіональної економічної без-
пеки займалися такі науковці як В. М. Геєць (V. M. Heiets 2006) [6], Б. А. Карпінський 
(B. A. Karpinskyi, 2008) [7], О. М. Головченко (O. M. Holovchenko, 2008) [8], С. П. Сте-
ценко (S. P. Stetsenko, 2013) [9], В. С. Пономаренко, Т. С. Клебанова, Н. Л. Чернова 
(V. S. Ponomarenko, T. S. Klebanova & N. L. Chernova, 2004) [10] А. І. Сухоруков, Ю. М. Ха-
разішвілі (A. I. Sukhorukov & Y. М. Kharazishvili, 2012) [11] та інші. Незважаючи на ви-
сокий інтерес з боку науковців до проблеми забезпечення регіональної економічної 
безпеки, відсутня чітка методологія прогнозування регіональної економічної безпеки.

Метою статті є систематизація та обґрунтування складових елементів методо-
логії прогнозування регіональної економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією із умов сталого розвитку 
національної економіки в умовах децентралізації державного управління є забезпечен-
ня економічної безпеки регіонів. Проте мінливість, динамічність та багатовимірність 
економічного середовища потребують розроблення відповідної методології прогно-
зування регіональної економічної безпеки, що сприятиме прийняттю обґрунтованих 
рішень державного регіонального управління.

Огляд наукової літератури свідчить про складність питання методології, оскіль-
ки саме це поняття тлумачиться по-різному. На основі ознак та функцій методології 
в науці дослідники з питань методів, принципів та функцій наукових досліджень [12] 
визначають методологію як концептуальний виклад мети, змісту, методів досліджен-
ня, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, систематизованої 
інформації про процеси та явища.

Методологія в загальному — це сукупність методів та прийомів дослідження, які 
застосовуються в будь-якій науці з урахуванням специфіки об’єкта її пізнання. Вона є 
органічною частиною економічної науки управління суспільним виробництвом [13].

Методологія прогнозування регіональної економічної безпеки — це сукупність 
методів, прийомів і принципів, які дають можливість сформувати шляхи й методи за-
безпечення економічної безпеки регіонів.

Метою прогнозування регіональної економічної безпеки є отримання науково 
обґрунтованих альтернатив забезпечення економічної безпеки регіонів на основі ін-
формації щодо тенденцій зміни інтегрального показника регіональної економічної 
безпеки в часі і просторі. Методологія прогнозування регіональної економічної безпе-
ки опирається на дескриптивну та нормативну методологію. А тому можна визначити 
два аспекти прогнозування регіональної економічної безпеки: теоретико-пізнавальний 
(дескриптивна форма) та управлінський (прескриптивна форма).

Структурно-логічна схема складових методології прогнозування регіональної 
економічної безпеки наведена на рис. 1

Методи прогнозування являють собою сукупність заходів і способів мислення, 
що уможливлює на основі аналізу ретроспективних даних, екзогенних та ендогенних 
зв’язків об’єкта прогнозування, а також вимірювань їх у межах явища або процесу, що 
розглядається, ймовірний висновок стосовно майбутнього розвитку об’єкта [2]. Для 
прогнозування регіональної економічної безпеки можливо застосовувати три групи 
методів прогнозування (інтуїтивні, аналітичні та статистичні), вибір яких залежить від 
поставленої задачі прогнозування та етапу прогнозування економічної безпеки регіо-
ну. Серед всієї сукупності методів доцільно відзначити такі методи: метод експертних 
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оцінок (метод аналізу ієрархії Т. Сааті), який відноситься до групи інтуїтивних методів 
і рекомендується для побудови ієрархії загроз економічної безпеки регіонів; резуль-
татом реалізації методу когнітивного моделювання є когнітивна карта впливу детер-
мінантів (загроз) на регіональну економічну безпеку, яка дозволяє систематизувати 
знання про фактори в їхньому взаємозв’язку і взаємодії. Треба відзначити статистичні 

Рисунок 1 — Складові елементи методології прогнозування регіональної 
економічної безпеки (складено автором на основі [2; 4])

ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

МЕТА — отримання науково обґрунтованих альтернатив забезпечення економічної  
безпеки регіонів на основі інформації щодо тенденцій зміни інтегрального  
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методи прогнозування, до яких нами віднесено групу методів багатовимірного статис-
тичного моделювання: канонічний аналіз, кластерний аналіз, дискримінантний аналіз. 
Застосування саме методів багатовимірного статистичного моделювання обґрунтова-
но багатомірністю показника регіональної економічної безпеки.

Методологічна база прогнозування регіональної економічної безпеки містить 
такі принципи: наукової обґрунтованості, системності, адекватності, багатоваріант-
ності (альтернативності), цілеспрямованості.

Етапи прогнозування нами наведено двома блоками (розроблено на основі [2]): 
підготовчий та виконавчий. Підготовчий блок складає теоретико-пізнавальний ас-
пект і виконує передбачувану функцію, містить у собі такі етапи: інформація — фор-
мування вибірки даних про динаміку показників соціально-економічного розвитку 
регіонів за останні роки, їх стандартизація (нормалізація); формування системи по-
казників здійснюється за допомогою методів багатовимірної статистики, у результаті 
чого буде побудовано моделі оцінки інтегрального показника регіональної економіч-
ної безпеки; етап аналізу передбачає вивчення й узагальнення одержаної інформації 
про динаміку інтегрального показника економічної безпеки регіонів, формування 
кластерів регіонів за ключовими індикаторами регіональної економічної безпеки; 
етап вимірювання передбачає вибір найкращих моделей та побудову моделей іден-
тифікації визначених груп (кластерів) регіонів; діагностика полягає в підготовці ви-
сновків і узагальнювального підсумку щодо наявного стану та рівня показника еко-
номічної безпеки регіонів із визначенням слабких місць — загроз. Прогнозування 
виступає заключним етапом підготовчого блоку і є підґрунтям здійснення функцій 
виконавчого блоку, які мають програмно-управлінський характер (розроблено на 
основі [2]): програмування — тобто розроблення програм забезпечення регіональної 
економічної безпеки; планування, що передбачає укладання планів здійснення захо-
дів, передбачених затвердженою програмою; регулювання — внесення оперативних 
змін під час виконання програми.

Результат реалізації запропонованої методології прогнозування регіональної 
економічної безпеки ми вбачаємо у забезпечення економічної безпеки регіонів в умо-
вах децентралізації державного управління та мінливості економічних явищ.

Висновки. У результаті проведеного теоретичного дослідження щодо методо-
логії прогнозування взагалі та її адаптації до специфіки економічної безпеки на регіо-
нальному рівні побудовано структурно-логічну схему складових елементів методології 
прогнозування регіональної економічної безпеки. Запропонована структурно-логічна 
схема визначає мету прогнозування, а саме отримання науково обґрунтованих альтер-
натив забезпечення економічної безпеки регіонів на основі інформації щодо тенденцій 
зміни інтегрального показника регіональної економічної безпеки в часі і просторі. Спе-
цифіка категорії «економічна безпека» обґрунтовує доцільність застосування методів 
багатовимірної статистики для дослідження та прогнозного моделювання показника 
регіональної економічної безпеки. Реалізація запропонованої методології дозволить 
забезпечити рівень економічної безпеки регіонів в умовах децентралізації державного 
управління та мінливості економічних явищ, своєчасно виявляти загрози, ліквідувати 
або зменшувати їх наслідки. У подальших дослідженнях доцільним є представлення 
кожної складової запропонованої методології прогнозування регіональної економіч-
ної безпеки.
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Цель. Целью исследования является систематизация и обоснование составля-
ющих элементов методологии прогнозирования региональной экономической безопас-
ности.

Методы. Теоретической базой исследования выступают результаты иссле-
дований зарубежных и отечественных ученых. Для достижения поставленной цели 
были использованы такие методы исследования, как системный подход, структурно-
логический анализ, метод анализа и синтеза, приемы логического обобщения.

Результаты. Определены основные принципы, функции, методы и этапы по-
строения прогнозной модели региональной экономической безопасности. Полученные 
результаты представлены в виде структурно-логической схемы составных элемен-
тов методологии прогнозирования экономической безопасности регионов.

Ключевые слова: региональная экономическая безопасность, методология, про-
гнозирование, методы, принципы, задачи, этапы прогнозирования.

Objective. The objective of this study is systematization and substantiation of the con-
stituent elements of the methodology of regional economic security forecasting.

Methods. The achievements of foreign and native scientists are the theoretical basis 
of the research. To achieve this goal, the following research methods are used: systematic 
approach, structural and logical analysis, method of analysis and synthesis, techniques of 
logical generalization.

Results. As a result of the conducted scientific research, the main principles, functions, 
methods and stages of construction of the forecast model of regional economic security 
are determined. The obtained results are presented in the form of a structural and logical 
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scheme of constituent elements of the methodology of the economic security of the regions 
forecasting.

Key words: regional economic security, methodology, forecasting, methods, princi-
ples, tasks, stages of forecasting.
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Мета. Мета статті — обґрунтувати вплив е-маркетингу на ефективність біз-
несу в умовах глобального зростання кількості інтернет-користувачів.

Методи. У процесі дослідження використано методи аналізу (для вивчення 
поширення інтернет-користувачів у розрізі регіонів світу), порівняння (для визна-
чення можливих регіонів-лідерів за зростанням електронних продажів), абстрак-
тно-логічний (для узагальнення впливу е-маркетингу виробників на ефективність 
їхнього бізнесу).

Результати. Встановлено, що кількість Інтернет-користувачів станом на кі-
нець першого кварталу 2017 року складає 50 % усього населення планети, найбільший 
приріст користувачів Інтернету протягом 2000–2017 рр. спостерігався за такими 
регіонами, як Африка, країни Близького Сходу та Азія; з’ясовано, що найбільша част-
ка Інтернет-користувачів у чисельності населення країн регіону припадає на країни 
Північної Америки, Європи, Австралії та Океанії, і прогнозовано, що у найближче 
десятиліття велика частина роздрібної торгівлі у європейському, північноамерикан-
ському та австралійському регіонах стане електронною; визначено наслідки поши-
рення е-маркетингу, які сприяють ефективності ведення бізнесу та ті, які збільшу-
ють ризики зниження ефективності бізнесової діяльності. 

Ключові слова: е-маркетинг, Інтернет-користувачі, світовий ринок, електрон-
на торгівля, Інтернет, управлінський процес.
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