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ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
В роботі розглянуто теоретичний аспект прогнозування регіональної економічної безпеки. Побудовано схему процесу 

прогнозування регіональної економічної безпеки, що дозволило визначити та описати етапи прогнозування економічної безпеки 
регіону. Представлено авторське визначення категорії «автентифікація регіону» в аспекті економічної безпеки. 
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FORECASTING TECHNOLOGY OF  

THE LEVEL OF REGIONAL ECONOMIC SECURITY 
 
The article deals with theoretical study of the forecasting process of regional economic security. The basic stages of 

forecasting of economic safety of the regions have been determined a diagram of the forecasting process of regional economic 
security is the result of the study with an indication of the implementation tools for the forecasting stages. Purpose of the study is 
to develop a forecasting technology for regional economic security. Methods of theoretical generalization have been used for the 
study and systematization of forecasting scheme elements of regional economic security. To achieve this goal, the following 
research methods were used: systematic approach, structural-logical analysis, method of analysis and synthesis, techniques of 
logical generalization. As a result of the theoretical research on the forecasting technology in general and its adaptation to the 
specifics of economic security at the regional level, a scheme of the forecasting process of regional economic security was 
constructed. The proposed forecasting technology determines the stages of forecasting, the realization of which allows achieving 
the forecasting objective of regional economic security, namely, the provision of scientifically grounded alternatives for the 
economic security of regions based on information about change trends in the integral indicator of regional economic security in 
time and space. The specifics of the category "economic security" justifies the expediency of using of multidimensional statistics for 
research and forecasting modelling of regional economic security. The results of this theoretical study led to the introduction of the 
definition "authentication of the region" in the aspect of economic security; the author's definition of this category has been 
presented. In further research it is expedient to analyze the results of the implementation of the proposed forecasting technology in 
order to identify deficiencies, gaps and adjustments. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Процеси децентралізації управління регіональним розвитком посилили відповідальність регіонів за 

формування та забезпечення національної економічної безпеки. Саме процеси децентралізації зумовили 

актуальність проблеми забезпечення економічної безпеки регіонів, а мінливість факторів зовнішнього середовища – 

необхідність розробки методики прогнозування регіональної економічної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень. Прогнозування як систематично оцінювана інформація про якісні й 

кількісні характеристики розвитку соціально-економічних процесів в перспективі розглянуто у роботах 

багатьох науковців, серед яких В.М. Геєць [1], Г.В. Присенко, Є.І. Равікович [2], В.І. Мельникова [3], 

Т.В. Іванова [4], І.В. Ярошенко, І.Б. Семигуліна [5] та ін. 

Питаннями передбачення соціально-економічного розвитку на регіональному рівні, в тому числі і 

щодо ідентифікації регіональної економічної безпеки, займалися такі науковці, як В.М. Геєць [6], 

Б.А. Карпінський [7], С.П. Стеценко [8], В.С. Пономаренко, Т.С. Клебанова, Н.Л. Чернова [9], 

А.І. Сухоруков, Ю.М. Харазішвілі [10], В.В. Лойко [11] та інші. Незважаючи на актуальність проблеми та 

гостру потребу в методичних розробках прогнозування регіональної економічної безпеки, тема поки ще не 

знайшла широкого розвитку у вітчизняній теорії та практиці.  

Метою статті є розробка технології прогнозування регіональної економічної безпеки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Умови децентралізації влади покликані запустити 

процес економічного розвитку регіонів країни, посилення конкурентоспроможності суб’єктів 

господарювання, посилення конкуренції між регіонами, покращення рівня життя населення тощо. Але не 

зважаючи на значну важливість питання, регіони як об’єкти забезпечення національної економічної безпеки 

розглядаються тільки на теоретичному рівні.  

Децентралізація влади, мінливість зовнішнього середовища та диспропорції розвитку регіонів 

обумовлюють актуальність теми прогнозування економічної безпеки регіонів. Метою прогнозування 

регіональної економічної безпеки ми вбачаємо в отриманні науково обґрунтованих альтернатив 

забезпечення економічної безпеки регіонів на основі інформації про тенденцій зміни інтегрального 

показника регіональної економічної безпеки в часі і просторі.  

Запропонована нами технологія прогнозування та її інструменти представлені на рис. 1.  
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Рис. 1. Схема процесу прогнозування регіональної економічної безпеки 

Джерело: розроблено автором. 

 

На першому етапі відбувається формування вибірки даних про динаміку показників соціально-

економічного розвитку регіонів за останні роки. Вихідними даними є матеріали Державної служби 

статистики України [12, 13] щодо соціально-економічного розвитку регіонів України: чисельність наявного 

населення, тис. осіб (Х1); кількість зайнятих економічною діяльністю, тис. осіб (Х2); наявний дохід 

населення, грн./осіб (Х3); витрати населення (Х4); середньомісячна заробітна плата, грн. (Х5); індекс 

споживчих цін (Х6); валовий регіональний продукт, млн грн. (Х7); обсяг реалізованої промислової 

продукції, 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, млн грн. (Х13); експорт товарів, млн дол. США (Х14); 

імпорт товарів, млн дол. США (Х15); експорт послуг, млн дол. США (Х16); імпорт послуг, млн дол. США 

(Х17); фінансовий результат до оподаткування (прибуток), млрд грн. (Х18); фінансовий результат до 

оподаткування (збиток), млрд грн. (Х19); капітальні інвестиції, млрд грн. (Х20).   

Дослідження динаміки соціально-економічних показників кожного регіону проводиться методом 

ретроспективного аналізу із застосуванням методу порівнянь. Результатом даного етапу є виявлення 

тенденцій економічного розвитку та виявлення диспропорцій економічного розвитку регіонів. 

Характерною особливістю аналізу соціально-економічного розвитку регіонів є досить велика 

кількість показників (індикаторів), які дуже часто виміряні в різних шкалах, саме тому необхідно 

використовувати стандартизовані (нормалізовані) дані. На наступному етапом прогнозування регіональної 

економічної безпеки доцільно провести процедуру стандартизації і нормування даних з метою приведення 

всіх показників до однієї величини (зробити їх порівняльними). Ця процедура здійснюється за виразом: 

j

jij

ij

xx
y




        (1) 

де xij – i-а реалізація j-ї ознаки; 

j
x  – середнє арифметичне j-ї ознаки; 

j


 – стандартне відхилення j-ї ознаки. 

 

Побудова комп’ютерної інформаційної моделі здійснюється із застосуванням таких програм як 

Statistica або SPSS. Окрім цього, зазначені програми мають вбудовані відповідні модулі, які дозволяють 

автоматизовано стандартизувати дані. Формування системи показників здійснюється за допомогою методів 
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багатовимірної статистики: кластерний аналіз та дискримінантний аналіз. Одним із результатів даного етапу 

є розробка моделей розрахунку інтегрального показника регіональної економічної безпеки. На даному етапі 

передбачено процедуру групування регіонів України методами кластерного аналізу. Результати кластерного 

аналізу дозволять визначити регіональні диспропорції соціально-економічного розвитку та ідентифікувати 

однорідність об’єктів (регіонів) системи управління регіональною економічною безпекою. 

На відміну від кластерного аналізу дискримінантний аналіз не утворює нових класів, а допомагає 

виявити різницю між існуючими класами і віднести новий (нерозпізнаний) об’єкт до одного з них за 

принципом максимальної схожості. Результатом реалізації методу дискримінантного аналізу є 

дискримінантні функції – лінійні комбінації певної множини ознак, які називаються класифікаційними і на 

основі яких ідентифікуються класи. 

Саме на базі дискримінантних функцій реалізується наступний етап запропонованої технології 

прогнозування – автентифікація регіону. Дефініція «автентифікація» (з грец. реальний або істинний) 

трактується як процедура встановлення належності користувачеві інформації в системі пред'явленого ним 

ідентифікатора [14]. При визначенні приналежності регіону до тієї чи іншої категорії економічної безпеки, 

ми пропонуємо застосовувати саме термін «автентифікація», при цьому ідентифікаторами регіону є 

значення соціально-економічних показників за відповідний період, окрім цього процес ідентифікації 

відбувається і на етапі кластерного аналізу. 

Отже, в аспекті стану економічної безпеки категорію «автентифікація регіону» ми пропонуємо 

розглядати як процедуру встановлення належності регіону в системі економічної безпеки за даними значень 

показників його соціально-економічного розвитку. Результатом реалізації етапу автентифікації регіону є 

визначення належності регіону до однієї із трьох категорій системи економічної безпеки «добре», 

«достатньо» та «задовільно». 

Недоліком кластерного та дискримінантного аналізу є відсутність показника кількісного 

вимірювання економічної безпеки регіону. Тому на етапі формування інтегрального показника регіональної 

економічної безпеки ми пропонуємо застосувати метод таксономії. Головною метою використання методу 

таксономії є побудова узагальнюючої оцінки складного об’єкта або процесу. Таксономічний показник 

розраховується за класичним алгоритмом таксономічного аналізу, який містить наступні етапи: 

- формування матриці спостережень; 

- стандартизація значень елементів матриці спостережень; 

- ідентифікація вектора-еталона; 

- визначення відстані між окремими спостереженнями і вектором-еталоном; 

- розрахунок таксономічного коефіцієнту розвитку. 

Треба зазначити, що перші два етапи таксономічного аналізу співпадають із першими етапами 

запропонованої технології прогнозування регіональної економічної безпеки, а тому метод таксономії можна 

починати з етапу визначення вектору-еталону, який для стимуляторів має максимальне значення 

стандартизованого показника; для дестимуляторів – мінімальне значення. 

Відстань між окремими спостереженнями і вектором-еталоном (Ci0) розраховується формулою: 
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Розрахунок таксономічного коефіцієнту регіональної економічної безпеки (Кі) проводиться за 

схемою, представленою на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема розрахунку таксономічного коефіцієнту регіональної економічної безпеки (Кі) 

Джерело: побудовано автором. 

 

За результатами реалізації попередніх етапів розробляється прогнозна модель регіональної 

економічної безпеки, яка перевіряється на адекватність та достовірність і за необхідності коригується. У 

рівняння розробленої прогнозної моделі підставляються прогнозні дані факторів (показники соціально-
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економічного розвитку регіону), в результаті чого визначається прогнозне значення коефіцієнта 

регіональної економічної безпеки. На останньому етапі проводиться аналіз результатів моделювання та 

розробка планів. 

Висновки. Результати проведеного теоретичного дослідження щодо технології прогнозування 

взагалі та її адаптації до специфіки економічної безпеки на регіональному рівні дозволили побудувати схему 

процесу прогнозування регіональної економічної безпеки. Запропонована схема визначає етапи та 

інструменти прогнозування економічної безпеки регіонів. Реалізація запропонованої технології дозволяє 

отримати науково обґрунтовані альтернативи забезпечення економічної безпеки регіонів на основі 

інформації про тенденції зміни інтегрального показника регіональної економічної безпеки в часі і просторі. 

Окрім цього пропонується авторське бачення дефініції «автентифікація регіону» в аспекті регіональної 

економічної безпеки. В подальших дослідженнях доцільним є аналіз результатів реалізації запропонованої 

технології прогнозування з метою виявлення недоліків, прогалин та внесення коригувань.  
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