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МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ІМПОРТОЗАЛЕЖНОСТІ  
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METHODOLOGY FOR EVALUATION OF IMPORT DEPENDENCY  
OF THE NATIONAL ECONOMY

АНОТАЦІЯ
Проаналізовано відомі в наукових джерелах методологічні 

підходи до оцінювання імпортозалежності вітчизняної економіки 
з урахуванням архітектоніки організації наукового дослідження. 
Аргументовано, що сучасні наукові дослідження в сфері між-
народної торгівлі та політики імпортозаміщення опираються на 
низку загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. 
Враховуючи сукупність методичних підходів та такі складові еко-
номічної безпеки, як зовнішньоекономічна, науково-технологіч-
на, виробнича та продовольча, сформовано множину показни-
ків. Критеріями відбору є принципи системності, комплексності, 
однозначності, адекватності, безперервності та об’єктивності. 
Акцентовано увагу на етапах проведення методології інтеграль-
ного оцінювання, запропоновано множину показників для роз-
рахунку рівня імпортозалежності національної економіки.

Ключові слова: методологічні підходи, імпортозалежність, 
національна економіка, економічна безпека, методологія інте-
грального оцінювання.

АННОТАЦИЯ
Проанализированы известные в научных источниках 

методологические подходы к оценке импортозависимости 
отечественной экономики с учетом архитектоники органи-
зации научного исследования. Аргументировано, что со-
временные научные исследования в сфере международной 
торговли и политики импортозамещения основываются на 
ряде общенаучных и специальных методов исследования. 
Учитывая совокупность методических подходов и такие со-
ставляющие экономической безопасности, как внешнеэко-
номическая, научно-технологическая, производственная и 
продовольственная, сформировано множество показателей. 
Критериями отбора являются принципы системности, ком-
плексности, однозначности, адекватности, непрерывности и 
объективности. Акцентировано внимание на этапах проведе-
ния методологии интегральной оценки, предложено множе-
ство показателей для расчета уровня импортозависимости 
национальной экономики.

Ключевые слова: методологические подходы, импорто-
зависимость, национальная экономика, экономическая без-
опасность, методология интегральной оценки.

ANNOTATION
The methodical approaches to the estimation of the import de-

pendency of the domestic economy, taking into account the archi-
tectonics of the organization of scientific research, are well-known 

in scientific sources. It is argued that modern research in the field 
of international trade and import substitution policies is based on 
a number of general scientific and special research methods. The 
methodology of scientific research should be based on certain prin-
ciples, in particular: the unity of theory and practice; systematic, 
when the object under study is considered as a whole, and each 
phenomenon is evaluated in correlation with others; development, 
which involves the formation of scientific knowledge reflecting the 
contradictions, qualitative and quantitative changes of the object 
of research; objectivity, which requires consideration of all factors 
characterizing the investigated processes; decomposition, that 
is, the separation of some components from the whole; abstrac-
tion, which involves focusing attention on the main and the loss 
of secondary properties of the investigated object. Methodological 
approaches to assessing the level of import dependence of the do-
mestic economy are based on the means and methods of theo-
retical and experimental research, depend not only on the subject 
itself, but also on the level of research. Taking into account a set 
of methodological approaches and such components of economic 
security as foreign economic security, scientific and technological 
safety, industrial safety and food security, a set of indicators has 
been formed. Selection criteria are the principles of systematic, 
integrity, uniqueness, adequacy, continuity and objectivity. The 
emphasis is on the stages of the implementation of the integrated 
evaluation methodology, a set of indicators has been proposed for 
calculating the level of import dependence of the national economy. 
The next step in the chosen methodology is to determine the direc-
tion vector of the indicators, their demarcation on indicators-stimu-
lants and indicators-de-stimulators. In order to bring the selected 
indicators to a comparable form, a valuation procedure is carried 
out, hence the determination of weight coefficients and threshold 
values for each indicator. Approbation of this methodology will al-
low to diagnose the real state of import dependence of the national 
economy and to focus the attention of scientists and practitioners 
on the implementation of the state policy of import substitution.

Key words: methodological approaches, import dependency, 
national economy, economic security, methodology of integrated 
evaluation.

Постановка проблеми. В умовах глобально-
го інформаційного перенасичення та стрімкого 
продукування новітніх знань загострюється пи-
тання вибору адекватних методів наукового до-
слідження. Наукою та практикою доведено, що 
інтенсивні методи організації діяльності будь-
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якого суб’єкта господарської діяльності потре-
бують наукового обґрунтування проблеми, ана-
лізу ситуації чи задач, особливо при прийнятті 
управлінських рішень. Методологія наукового 
дослідження як основа для проведення науко-
вого пізнання поставленої проблеми, охоплює 
сукупність методів, принципів,засобів та форм 
її організації. Методичні підходи до оцінюван-
ня рівня імпортозалежності вітчизняної еконо-
міки ґрунтуються на засобах та прийомах тео-
ретичного та експериментального дослідження, 
залежать не лише від самого предмету, а й від 
рівня дослідження. Як і будь-яке наукове до-
слідження, вивчення особливостей оцінювання 
імпортозалежності національної економіки про-
водиться у певній логічній послідовності, що, 
безумовно, забезпечує обґрунтованість, поетап-
ність та конкретність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
засвідчує, що питання загальної методології 
наукових досліджень та методичних підходів 
до розв’язання поставлених завдань чи окрес-
лених задач перебуває в полі зору багатьох за-
рубіжних та вітчизняних науковців. З-поміж 
представників економічної науки варто ви-
ділити наукові напрацювання В. Вітлінсько-
го, Д. Гордона, О. Кустовську, А. Лудченко, 
М. Сенюшкіну, В. Юринця та ін. Методичні 
підходи до оцінювання імпортозалежності ві-
тчизняної економіки вивчали Т. Васильців, 
А. Голікова, Я. Жаліло, Н. Ковтун, Р. Лу-
пак, А. Мазаракі, Т. Мельник, А. Сухоруков, 
Ю. Харізашвілі та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми Водночас актуальними зали-
шаються питання обґрунтування оптимальних 
методів вивчення досліджуваної проблематики, 
формування сукупності показників, на осно-
ві яких можна визначити інтегральний індекс 
імпортозаміщення, вивчення взаємозв’язків 
та взаємозалежностей між видами економіч-
ної безпеки, які найтісніше репрезентують 
стан імпортозалежності та імпортозаміщення 
в Україні.

Метою статті є обґрунтування методичних 
підходів до оцінювання імпортозалежності ві-
тчизняної економіки з урахуванням архітек-
тоніки організації наукового дослідження та 
формування множини показників у рамках ін-
тегрального оцінювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
При проведенні наукових досліджень розгля-
даються конкретні методи організації процесу 
наукового пошуку, наукового дослідження, які 
можна групувати за певними ознаками. Оскіль-
ки питання (проблема) імпортозалежності ха-
рактеризується багатоаспектністю, виникає 
потреба ретельного відбору тих методів дослі-
дження, які будуть відповідати вимогам і зада-
чам дослідження. Відповідно можуть викорис-
товуватися методи наукових досліджень, які 
торкаються проблеми вивчення теоретичних 
основ дослідження імпортозаміщення з позиції 

новітніх теорій міжнародної торгівлі, теорії без-
пекознавства тощо. До таких методів відносимо 
методи аналізу та синтезу, абстрагування, фор-
малізації, аналогії, моделювання, синергетики, 
системного підходу.

Класифікувати методи дослідження можемо 
й за рівнями дослідження – теоретичним та ем-
піричним. Для теоретичного рівня дослідження 
використовують методи індукції та дедукції, 
аналізу та синтезу, аналогії, абстрагування, іде-
алізації. Для емпіричного рівня застосовують 
методи спостереження, експерименту, опису, 
синергетики, статистики та ін. Доволі поши-
реним є індексний метод, за допомогою якого 
можна визначити вплив визначальних чинни-
ків на кінцеві результати, відстежити тенденції 
та закономірності як в поточному періоді, так і 
в динаміці за досліджуваний проміжок часу. За 
допомогою індексного методу можна виявити 
відхилення за кількісними та якісними параме-
трами, важливо також дотримуватися точності 
та достовірності інформації, що використову-
ється [1, с. 80].

Під методом розуміємо спосіб організації те-
оретичного й практичного пізнання реального 
світу, метод вказує на шлях дослідження чи 
пізнання, виступає конкретним інструментом 
для розв’язання фундаментального завдання на-
уки – відкриття об’єктивних законів. На думку 
В. Юринця, метод – це підхід, засіб або прийом 
теоретичного або практичного втілення явища 
чи процесу; сукупність методів, необхідних для 
проведення результативного дослідження, ста-
новить методику дослідження, яка включає три 
структурних елементи: теоретико-методологіч-
ну, історико-теоретичну та практичну части-
ни. Методика дослідження повинна відповідати 
конкретним завданням та відображати специ-
фіку досліджуваних об’єктів, явищ і процесів. 
Методи дослідження можемо класифікувати за 
характером пізнавальної діяльності та способом 
організації дослідження [2, с. 15-17].

Варто зауважити, що методологія наукових 
досліджень повинна ґрунтуватися на певних 
принципах, зокрема: єдності теорії і практи-
ки; системності, коли досліджуваний об’єкт 
розглядається як єдине ціле, а кожне явище 
оцінюється у взаємозв’язку з іншими; роз-
витку, що передбачає формування наукових 
знань з відображенням суперечностей, якіс-
них та кількісних змін об’єкта дослідження; 
об’єктивності, що вимагає врахування всіх 
факторів, які характеризують досліджувані 
процеси; декомпозиції, тобто виокремленні де-
яких складових з цілого; абстрагування, що 
передбачає зосередження уваги на головних та 
упущенні другорядних властивостей досліджу-
ваного об’єкта [2, с. 14].

Наукові методи класифікують за способами 
організації наукового дослідження. Виділя-
ють методи кількісного та якісного оброблення 
даних, які дозволяють у формалізованому та 
числовому виді відобразити стан та динаміку 
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досліджуваних явищ і процесів. Застосування 
комплексних методів дає можливість охаракте-
ризувати структурно-функціональні зв’язки в 
межах об’єкта дослідження.

Деякі наукові дослідження потребують за-
стосування формалізованих математичних ме-
тодів, зокрема моделювання з використанням 
макроекономічних моделей, ігрові моделі, ме-
тод головних компонент тощо.

Ґрунтовному дослідженню будь-яких про-
цесів чи явищ передує процедура формування 
системи або множини індикаторів. Набір інди-
каторів – це взаємопов’язана система показни-
ків, кожен з яких характеризує певний аспект 
економічної сфери [3, с. 34]. При формуван-
ні системи показників важливо враховувати 
кількісний та якісний їх формат, галузеві, чи 
регіональні особливості певних процесів, аби 
найбільш ґрунтовно й всебічно відобразити 
стан об’єкта дослідження. Ключову роль віді-
грає достовірність джерел інформації та сис-
темний підхід до збору, обробки та системати-
зації вхідних даних.

З-поміж найбільш застосовуваних методик 
у теорії і практиці безпоказнавства варто ви-
окремити методологію інтегрального оцінюван-
ня. На думку Ю. Харазішвілі, ця методологія 
передбачає застосування інноваційного складу 
показників; використання нелінійної (муль-
типлікативної) форми інтегрального індексу; 
одночасне нормування й інтегральна оцінка 
індикаторів і порогових значень; формалізова-
не обґрунтування вагових коефіцієнтів та ін. 
[4, с. 104]. Окрім цього застосування методоло-
гії інтегрального оцінювання дозволить оцінити 
не лише рівень економічної безпеки (чи якогось 
її підвиду), а й стати підґрунтям для прийняття 
управлінських рішень, розробки стратегії зміц-
нення національної безпеки, реалізації держав-
ної політики тощо.

Одним з невід’ємних етапів методології нау-
кового дослідження (в т.ч. інтегрального оціню-
вання) є визначення вектора спрямованості або 
направленості впливу показників, що увійшли 
до вибірки. З цією метою усі показники розді-
ляють на показники-стимулятори та показни-
ки-дестимулятори. До показників-стимуляторів 
відносять ті показники, які здійснюють пози-
тивний (стимулюючий) вплив на результуючу 
величину, наприклад, на рівень економічної 
безпеки; до показників-дестимуляторів зарахо-
вують ті, які чинять негативний (деструктив-
ний) вплив, тобто сприяють зниженню рівня 
економічної безпеки.

Варто зауважити, що наступним важливим 
етапом виступає етап нормалізації відібраних 
показників, тобто приведення їх до співвимір-
ної величина в діапазоні від 0 до 1. Щодо ме-
тодів нормалізації, то їх в науковій літературі 
є чимало, причому показники-стимулятори та 
показники-дестимулятори нормалізують по-
різному. Найчастіше використовують такі два 
методи:

1) за максимальним значенням для показни-
ків-стимуляторів та мінімальним для показни-
ків-дестимуляторів:
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2) за різницями між максимальним та міні-
мальним значенням:
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де zi −нормовані статистичні значення інди-
каторів xi ; xi,min та xi,max  – найменші та найбіль-
ші значення відповідно.

Загалом мультиплікативна форма інтеграль-
ного індексу передбачає визначення динаміч-
ного ряду інтегрального індексу та розрахунок 
вагових коефіцієнтів та порогових значень. По-
рогові значення визначають як граничні вели-
чини, або своєрідні критерії, недотримання чи 
відхилення від яких сигналізує про настання 
небажаних (руйнівних) тенденцій. Надзвичай-
но важливо, щоб вибрані для інтегрального 
оцінювання індикатори балансували на рівні 
порогових значень або прямували у напрямі їх 
досягнення. Така реальна ситуація забезпечить 
перебування інтегрального індексу у зоні без-
пеки. Разом з тим, вагоме значення відіграють 
методи визначення порогових значень, тоді як 
самі порогові значення можуть змінюватися за-
лежно від конкретної ситуації.

Заслуговує на увагу наукова позиція 
М. Абрамової, на думку якої, характер важли-
вості впливу змін складових елементів на стан 
економічної безпеки можна відстежити за до-
помогою зіставлення результатів розрахунку 
таких коефіцієнтів, як стійкість зв’язку, кое-
фіцієнт кореляції, а сталість щорічних змін – 
коефіцієнта варіації [5, с. 48-49].

Коефіцієнт стійкості (K
n
) визначає величи-

ну зв’язку та характер впливу (прямий / обер-
нений) змін на. Зв'язок вважається стійким, 
якщо одержаний результат перевищує 0,7, а 
сам коефіцієнт розраховується за формулою:

K
d b d

dn

Y n X

Y

n� �
��

�
1 ,                 (3)

де bn – параметри рівнянь окремих фактор-
них ознак; dY – розмір відхилень коефіцієнтів 
порівняння емпіричних значень результативної 
ознаки; dXn – розмір відхилень коефіцієнтів по-
рівняння емпіричних значень факторних ознак.

Коефіцієнт кореляції (ryx) використовують 
для визначення величини впливу змін скла-
дових елементів (Xn) економічної безпеки на 
її стан (Y). Вважають, що вплив є суттєвим, 
якщо величина коефіцієнта кореляції переви-
щує 70 %.
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де m
N

xx i

N

�
�
�1

1 1

; m
N

xy y
i

N

�
�
�1

1

; (xi – mx) – вели-

чина поточного відхилення х від середнього зна-
чення Xn; (yi – my) величина поточного відхилен-
ня y від середнього значення Y.

Коефіцієнт варіації (kVn) розраховують для 
визначення стабільності у змінах складових 
економічної безпеки від їх середньої величини 
за формулою:

kV
Xn
n

n

� �
�

100% ,                   (5)

де σ
n
 – величина дисперсії вибірки; Xn – се-

редня арифметична зважена сукупності; n – 
кількісний показник спостережень.

Окресливши загальновідомі методики оці-
нювання економічної безпеки на макро- чи 
мезорівнях, спробуємо їх систематизувати та 
визначити спектр тих методичних підходів, за 
допомогою яких нам вдасться оцінити рівень 
імпортозалежності вітчизняної економіки.

Відомі дослідники досліджуваної пробле-
матики В. Лагутін, А. Мазаракі, Т. Мельник 
зазначають, що оцінювання імпортозалежнос-
ті має бути багатоваріантним, а за допомогою 
методичних прийомів ситуаційного аналізу 
можна побудувати модель концептуальних за-
ходів на різних рівнях управлінської верти-
калі. Важливим у цьому процесі є розробка 
сценаріїв вибору ефективних організаційно-
економічних сценаріїв функціонування вну-
трішнього ринку, зниження недобросовісної 
конкуренції, недопущення монополізму, під-
вищення конкурентоспроможності вітчизня-
них товарів тощо [6; 7; 8].

До статистичних методів аналізу імпортоза-
лежності схиляються Г. Голубова, Н. Ковтун, 
В. Михайлов, на думку яких, такі методи по-
збавлені неточностей та суб’єктивних критері-
їв, а відтак дають можливість з високою віро-
гідністю визначити тенденції та кон’юнктуру 
внутрішнього та зовнішнього ринків [9; 10; 11]. 
Безумовно, загальнодоступні статистичні дже-
рела інформації доволі детально відображають 
стан зовнішньоекономічної діяльності, обсяги 
зовнішньої торгівлі товарами і послугами, ди-
наміку товарної та географічної структури зо-
внішньої торгівлі України тощо. Однак з позиції 
безпекових критеріїв, ймовірної ідентифікації 
потенційних і реальних загроз відстежити ста-
тистичну інформацію досить важко. Вважаємо, 
що статистичні методи при оцінюванні імпорт-
ної залежності є базовими, але не вичерпними 
крізь призму неповної інформаційної бази.

Прихильники математичних методів моде-
лювання Я. Жаліло, О. Собкевич, А. Сухору-
ков переконані, що математичне моделювання є 
ключовим при оцінюванні рівня імпортозалеж-

ності національної економіки і з його допомо-
гою можна не лише оцінити реальний стан, а 
й спрогнозувати розвиток подій у майбутньому 
[12; 13; 14]. Поділяємо таку наукову позицію, 
оскільки точність математичних розрахунків у 
поєднанні з коректно сформованою вибіркою 
показників дозволяють отримати адекватні мо-
делі імпортозалежності, на підставі яких мож-
на спроектувати ефективну систему підтримки 
та прийняття управлінських рішень. Такі мето-
ди доволі часто використовують при реалізації 
державної політики імпортозаміщення.

Колектив авторів [15] для визначення ха-
рактерних ознак та тенденційних рис імпорто-
залежності пропонує використовувати методи 
ситуаційного моделювання, за допомогою яких 
можна коректно пояснити нелінійні залежнос-
ті, розв’язати проблему різної розмірності та 
ін. На нашу думку, ситуаційне моделювання 
можна розглядати як один із способів формалі-
зації процесу поступового зниження імпортної 
залежності національної економіки та перехо-
ду до експортоорієнтованого типу господарю-
вання. Завдяки цим методам можна визначити 
оптимальне співвідношення між виробництвом 
та споживанням продукції, забезпеченням на-
лежного контролю якості продукції, дотриман-
ням міжнародних стандартів.

Методи аналізу та обробки сценаріїв реко-
мендують брати на озброєння С. Давиденко та 
К. Пугачевська [16; 17]. Автори зазначають, що 
використання цих методів дає можливість вста-
новити критичні точки надмірної відкритості 
національної економіки щодо імпорту товарів 
та розробити сценарії розвитку внутрішнього 
виробництва з ймовірним стимулюванням по-
літики імпортозаміщення.

На важливості експертних методів наполя-
гають І. Вдовиченко, М. Кизим, Л. Созанський 
та вважають, що саме ці методи забезпечують 
вищу об’єктивність оцінювання імпортної за-
лежності порівняно з деякими відносними по-
казниками, розрахованими на основі узагальне-
ної статистичної інформації [18; 19; 20].

Автори колективної монографії [20] зазнача-
ють, що експертні методи є превалюючими у 
тому випадку, коли досить складно сформувати 
якісну вибірку для оцінювання ступеня про-
никнення імпорту на внутрішній ринок, зокре-
ма при дослідженні регіональних та локальних 
ринків. Погоджуємося з такою позицією, адже 
роль саме таких методів посилюється за умови 
дефіциту статистичної інформації, або її недо-
стовірності. Ще один випадок, коли експертні 
методи є актуальними – це вивчення та оці-
нювання досліджуваного об’єкта за новітніми 
(нововведеними) параметрами, коли дослідник 
пропонує ввести новий показник чи критерій, а 
офіційних даних немає, або вони є в обмежено-
му доступі чи вигляді.

З огляду на полікритеріальність поняття ім-
портозалежність та регіональні відмінності у 
наповненості внутрішнього ринку імпортними 
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товарами вважаємо, що експертні методи будуть 
виправдані за умови врахування споживчих на-
строїв та купівельної спроможності населення, 
здатності внутрішніх виробників задовольнити 
наявний споживчий попит тощо.

Науково обґрунтованими, на нашу думку, 
є методичні підходи до оцінювання імпорто-
залежності з позиції підвидів (складових) еко-
номічної безпеки, які найтісніше корелюють з 
досліджуваною проблематикою. Мова йде про 
такі види безпеки, як зовнішньоекономічна, на-
уково-технологічна, виробнича та продовольча. 

Так, більшість науковців висловлюють думку, 
що при дослідженні стану імпортозалежності 
національної економіки вибір показників пови-
нен відображати тенденції та стан зовнішньо-
економічної безпеки [21, с. 18; 4]. Залежність 
від умов техноглобалізму та його вплив на стан 
науково-технічного потенціалу, а загалом і на 
науково-технологічну безпеку держави дослі-
джувала І. Бабець. До множини індикаторів 
автор зараховує показники, які визначають 
технологічну залежність держави [21, с. 14-15]. 
Частково у розрізі виробничої безпеки презен-

Таблиця 1
Система показників для оцінювання імпортозалежності вітчизняної економіки  

у розрізі складових економічної безпеки держави
Складова економічної 

безпеки Назва показника Економічний контент

Зовнішньоекономічна 
безпека

Частка експорту товарів у ВВП, % Характеризує експортний 
потенціал країни

Частка імпорту товарів у ВВП, % Вказує на залежність вітчизняної 
економіки від імпортних поставок

Коефіцієнт покриття експортом 
імпорту, разів

Відображає співвідношення обсягів 
експорту та імпорту товарів і 

послуг

Відкритість економіки, % Відображає частку експорту та 
імпорту товарів і послуг у ВВП

Частка імпорту у внутрішньому 
споживанні країни, %

Характеризує частку імпорту 
у перевищенні внутрішнього 
виробництва над імпортом

Сальдо зовнішньоторговельного 
балансу, у % до ВВП

Показує співвідношення різниці 
між вартістю експорту й імпорту 

продукції та обсягом ВВП

Науково-технологічна 
безпека

Частка високотехнологічної продукції 
в експорті (імпорті) товарів, %

Характеризує спроможність 
вітчизняної економіки 

випереджувати загальносвітові 
тенденції у технологічному 

розвитку

Частка низькотехнологічної продукції 
в експорті (імпорті) товарів, %

Віддзеркалює технологічне 
відставання країни на світовому 

ринку

Сальдо високотехнологічної продукції, 
%

Показує співвідношення експорту 
та імпорту високотехнологічної 

продукції
Частка експорту високотехнологічної 

продукції у загальному обсязі експорту, 
%

Демонструє реальний рівень 
конкурентоспроможності 
національної економіки

Експорт наукомістких послуг, % від 
загального експорту послуг

Характеризує попит іноземних 
замовників на вітчизняний 

інтелектуально-інноваційний 
потенціал 

Коефіцієнт технологічної залежності, 
%

Відображає ефективність 
інноваційної діяльності 
вітчизняних суб’єктів

Безпека реального сектора 
(виробнича безпека)

Зайнятість в середньо- і 
високотехнологічному виробництві, % 

від робочої сили

Демонструє використання 
людського капіталу в середньо- і 

високотехнологічному виробництві

Новинки на ринку продажів, % від 
обороту

Показує обсяг новоствореної 
вітчизняної продукції у загальному 

обсязі товарообороту

Продовольча безпека

Частка імпортного продовольства, %
Вказує на залежність вітчизняного 

ринку продовольства від 
імпортованої продукції

Частка імпортного продовольства 
у загальному обсязі споживання 

продовольства, %

Відображає частку споживання 
імпортної продукції у загальному 

обсязі споживання
Джерело: складено автором
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тують показники імпортозалежності Т. Василь-
ків, Д. Венцковський та Р. Лупак. Це, зокрема, 
такі показники, як частка товарів, виготовле-
них на території України, у структурі роздріб-
ного товарообороту торгової мережі підпри-
ємств та частка продажу товарів вітчизняного 
виробництва у структурі оптового товарооборо-
ту підприємств оптової торгівлі, рівень покрит-
тя імпортом потреб внутрішнього ринку, частка 
національних виробників на внутрішньому рин-
ку, частка внутрішнього ринку в реалізації на-
ціональних виробників [22, с. 15; 23, с. 34-37]. 
Певний взаємозв’язок між імпортозалежністю 
та продовольчою безпекою відстежуємо у на-
укових працях [24; 25]. З-поміж показників 
економічної безпеки О. Ілларіонов виокремлює 
«імпорт у % до ВВП, в т.ч. продовольство у % 
до споживання продовольства» [24, с. 39]. Теза 
Р. Тринька про те, що «продовольча безпека 
може бути реалізована за умов, що не менше 
як 70 % потреб харчових продуктів буде забез-
печено головним чином за рахунок власного 
виробництва» підтверджує наше припущення 
щодо взаємозв'язку між імпортозалежністю та 
продовольчою безпекою [25, с. 145].

Проаналізувавши науково-методичні під-
ходи до оцінювання імпортозалежності націо-
нальної економіки, наголосимо на важливості 
та об’єктивності методології інтегрального оці-
нювання. З урахуванням сукупності наукових 
методів, за допомогою яких ми можемо оцінити 
стан та динаміку імпортозалежності, сформу-
ємо множину показників. Критеріями відбору 
слугуватимуть принципи системності, комплек-
сності, однозначності, адекватності, безперерв-
ності та об’єктивності. Узагальнена система 
показників для оцінювання імпортозалежності 
вітчизняної економіки наведена у табл. 1.

Наступним кроком у вибраній методології є 
визначення вектору направленості показників, 
їх розмежування на показники-стимулятори і 
показники-дестимулятори. З метою приведен-
ня вибраних показників до співвимірного ви-
гляду проводять процедуру нормування, відтак 
відбувається визначення вагових коефіцієнтів 
та порогових значень для кожного індикато-
ра. Оскільки розрахунок інтегрального індек-
су імпортозалежності економіки проведемо з 
урахуванням чотирьох складових економічної 
безпеки держави, необхідно зробити розраху-
нок динамічного ряду інтегрального індексу за 
мультиплікативною формою (згорткою першо-
го та другого рівнів). На завершальному етапі 
за допомогою t-критерію визначимо граничні 
значення (нижнє граничне, нижнє оптималь-
не, верхнє оптимальне, верхнє граничне) та 
проекцію можливих зон (приміром, збитків, 
небезпеки, загроз, безпеки). Апробація вищез-
гаданої методології дозволить діагностувати 
реальний стан імпортозалежності національ-
ної економіки та сфокусувати увагу науковців 
і практиків на реалізації державної політики 
імпортозаміщення.

Висновки Використання методів наукового 
дослідження є невід’ємним базисом для ґрун-
товного та всебічного аналізу досліджуваних 
явищ і процесів. Обґрунтовано методичні під-
ходи до оцінювання імпортозалежності вітчиз-
няної економіки з урахуванням архітектоніки 
організації наукового дослідження. Аргументо-
вано, що сучасні наукові дослідження в сфері 
міжнародної торгівлі та політики імпортозамі-
щення зокрема опираються на низку загально-
наукових та спеціальних методів дослідження. 
Акцентовано увагу на етапах проведення мето-
дології інтегрального оцінювання, запропонова-
но множину показників для розрахунку рівня 
імпортозалежності національної економіки.

Перспективою подальших досліджень є 
апробація методології інтегрального оцінюван-
ня на прикладі показників, що характеризують 
імпортозалежність національної економіки з 
метою розробки пропозиції до стратегії забез-
печення економічної безпеки держави.
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