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АНОТАЦІЯ 

Лясковець О.В. Механізм розвитку економічної безпеки підприємств 

машинобудування. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)». – Запорізький 

національний університет Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 

2018.   

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методичних 

положень та практичних рекомендацій щодо механізму розвитку економічної 

безпеки підприємств машинобудування. Актуальність наукового дослідження 

підтверджується тим, що не достатньо уваги приділяється визначенню 

економічної безпеки на підприємствах машинобудування, оцінці рівня впливу 

факторів оточуючого середовища, розробці методів захисту від негативної дії 

загроз, вивченню процесу розробки та впровадження механізму розвитку 

економічної безпеки. Виникає потреба у створенні безпечних умов розвитку 

підприємств, в удосконаленні та використанні інструментів, методів, 

механізмів щодо управління, розвитку та регулювання економічної безпеки.  

У першому розділі «Теоретико-методичні підходи до розвитку 

економічної безпеки підприємств» узагальнено теоретичні підходи та 

удосконалено сутність поняття «економічний розвиток», «розвиток економічної 

безпеки», сформовано класифікацію розвитку економічної безпеки 

підприємств, удосконалено систему та механізм управління розвитком 

економічної безпеки.  

В роботі досліджено різні підходи вчених до визначення сутності поняття 

економічного розвитку та з’ясовано, що вони не позбавлені недоліків. 

Розвинуто авторське визначення поняття «економічний розвиток», яке 

розглянуто як процес організації діяльності підприємства, тобто сукупність 

рішень, дій, методів та механізмів, які функціонують на підприємстві з метою 

налагодження процесу економічного розвитку шляхом врахування впливу 
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факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, умов для створення та 

налагодження розвитку виробничої, фінансової, організаційної, інноваційної, 

технологічної, управлінської діяльності, прийняття виважених рішень, 

раціонального використання ресурсів та злагодженої роботи колективу.  

Зважаючи на сутнісно-функціональне значення економічного розвитку в 

діяльності підприємств визначено необхідність розвитку економічної безпеки, 

яка дозволяє захистити підприємства від дії чинників оточуючого середовища. 

Автором запропоновано поняття «розвиток економічної безпеки» – як процес 

запобігання або уникнення кризових ситуацій на засадах захисту інтересів 

підприємств від негативної дії факторів ринкового середовища шляхом 

виконання комплексу дій, що спрямовані на підвищення рівня економічної 

безпеки, впливу і контролю за ними з метою забезпечення стабільності 

функціонування, інноваційного і соціального розвитку не лише підприємств 

машинобудування, але й регіону.  

Досліджено класифікаційні ознаки розвитку економічної безпеки та 

встановлено, що в проаналізованих класифікаціях не враховані сфери 

діяльності підприємств машинобудівної галузі, вплив факторів оточуючого 

середовища. Опираючись на проведені дослідження існуючих підходів, 

розширено класифікацію розвитку економічної безпеки підприємств 

машинобудування, яка включає ряд класифікаційних ознак, таких як: рівень 

розвитку; об’єкт забезпечення; ступінь розвитку; суб’єкт впливу; ступінь 

захищеності даних; спосіб управління. Використання даної класифікації 

дозволяє з’ясувати ступінь впливу зовнішніх і внутрішніх загроз діяльності 

підприємств машинобудування, виокремити їх перелік для кожної сфери 

діяльності, розробити заходи щодо попередження та захисту від отримання 

небажаних результатів.  

Аргументовано, що в умовах нестабільності економічного розвитку, 

відсутності інструментів захисту від впливу ризиків, помітну роль в діяльності 

підприємств машинобудування відіграють система та механізм управління 

розвитком економічної безпеки. Обґрунтовано доцільність використання 
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удосконаленої системи управління розвитком економічної безпеки на 

підприємствах машинобудування з метою раціонального планування дій, 

використання методів, попередження чи уникнення зовнішніх і внутрішніх 

загроз, організації процесу розвитку економічної безпеки.  

Автором удосконалено механізм управління розвитком економічної 

безпеки, який функціонує шляхом використання методів, принципів, 

дотримання функцій, нормативно-правових положень, застосування мотивів і 

стимулів, врахування особливостей використання, розподілу, контролю 

ресурсів та сприяє досягненню сформованих цілей, підвищенню рівня 

економічної безпеки, дає змогу налагодити взаємозв’язок між внутрішнім та 

зовнішнім середовищем.  

У другому розділі «Оцінка сучасного стану розвитку економічної безпеки 

підприємств машинобудування» визначено стан та сучасні тенденції розвитку 

економічної безпеки на підприємствах машинобудування, проведено аналіз 

показників, які характеризують ефективність економічного розвитку підприємств, 

обґрунтовано доцільності розвитку економічної безпеки на підприємствах 

машинобудування.  

Проаналізовано особливості функціонування підприємств машинобудування 

України та досліджено тенденції розвитку економічної безпеки даних підприємств, 

а також встановлено, що за 2015 р. відбулося незначне погіршення результатів 

діяльності. Одночасно, проведений аналіз економічної безпеки підприємств 

Запорізького регіону свідчить, що за 2015 р. порівняно з 2014 р. відбулися 

позитивні зрушення.  

Відповідно до проведених результатів дослідження сформовано тезу про 

уповільнення темпів розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування 

Запорізького регіону у 2016 р., зростання числа загроз ринкового середовища, 

погіршення показників фінансової діяльності за умови відсутності ефективного 

механізму розвитку економічної безпеки.   

Визначено, що у 2016 р. знизився рівень економічного розвитку на 

проаналізованих підприємствах машинобудування, що свідчить про погіршення 
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показників ділової активності, фінансової стійкості, рентабельності, ліквідності. 

Загалом, зниження економічного розвитку відбулося по підприємству 

ПАТ «Мотор Січ», що спричинено у 2016 р. погіршенням показників фінансової 

діяльності та зниженням відносно 2015 р. коефіцієнта фінансової автономії на 

5,7%, рентабельності активів на 52,8%, коефіцієнта стійкості економічного 

зростання на 55,7%, підвищенням коефіцієнта фінансової залежності на 6%.  

На підставі проведеного дослідження рівня економічної безпеки 

встановлено, що по ПАТ «Мотор Січ» загальний рівень економічної безпеки у 

2016 р. порівняно з 2015 р. підвищився на 26,67%, по ПрАТ «Запоріжбудмаш» 

даний рівень також покращився, оскільки у 2015 р. він становив 0,11 та в 2016 р. 

склав 0,40, по ПАТ «Запорізький механічний завод» частка зростання економічної 

безпеки становила 0,17%, але деякі складові економічної безпеки нормативному 

значенню не відповідали. Обґрунтовано доцільності підвищення економічної 

безпеки та використання механізму управління розвитком економічної безпеки на 

підставі проведеного аналізу на підприємствах машинобудування Запорізької 

області.   

У третьому розділі «Методичні підходи щодо удосконалення механізмів 

розвитку економічної безпеки» удосконалено науково-методичний підхід щодо 

оцінки основних показників розвитку економічної безпеки та аналізу їхнього 

впливу на суму чистого прибутку підприємств машинобудування, 

удосконалено методичний підхід до забезпечення, оцінки та регулювання рівня 

розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування шляхом 

використання інтегрального показника економічної безпеки, удосконалено 

науково-методичний підхід щодо визначення рівня економічної безпеки 

шляхом оцінки коефіцієнтів та ступеня безпеки розвитку, розширено 

методичний підхід використання механізму розвитку та стратегічного 

управління економічною безпекою підприємств машинобудування.    

Враховуючи низький рівень розвитку економічної безпеки, існуючі 

складнощі щодо його підвищення, потребу у визначенні сильних та слабких 

сторін, можливостей і загроз, здійсненні прогнозної оцінки економічної безпеки та 
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визначенні методів захисту від негативного впливу чинників ринкового 

середовища удосконалено науково-методичний підхід щодо оцінки основних 

показників розвитку економічної безпеки та аналізу їхнього впливу на суму 

чистого прибутку підприємств машинобудування. В основу науково-

методичного підходу закладено розрахунок визначеної групи показників, 

врахування загроз оточуючого середовища та він дає змогу спрогнозувати 

показники діяльності, оцінити вплив результатів діяльності на показник 

економічної безпеки.   

Серед показників, що впливають на розвиток економічної безпеки 

визначено: чистий прибуток; фінансові витрати; дебіторська заборгованість; 

кредиторська заборгованість; чиста виручка від реалізації продукції; прибуток 

від продажу; сума власного капіталу; сума позикового капіталу; обсяг готової 

продукції; фонд оплати праці. В дослідженні використано регресійно-

кореляційний аналіз з метою розрахунку прогнозної величини, тобто чистого 

прибутку та оцінки впливу отриманих результатів на стан економічної безпеки.  

В дисертації з метою підвищення рівня економічної безпеки 

удосконалено методичний підхід до забезпечення, оцінки та регулювання рівня 

розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування та обґрунтовано 

доцільність його використання. Даний методичний підхід включає складові 

розвитку економічної безпеки, а саме: фінансова; кадрова; виробничо-

технологічна; інноваційно-інвестиційна; збутова. Особливістю методичного 

підходу є те, що він ґрунтується на розрахунку інтегрального показника 

розвитку економічної безпеки, який дозволяє врахувати загальний рівень 

безпеки для кожної складової, визначити рівень впливу запропонованої групи 

показників на економічну безпеку та визначити загальний рівень її розвитку.  

В даному розділі удосконалено науково-методичний підхід щодо 

визначення рівня економічної безпеки шляхом оцінки коефіцієнтів та ступеня 

безпеки розвитку підприємств машинобудування з метою покращення процесу 

управління економічною безпекою, дослідження загроз ринкового середовища, 

розробки заходів щодо покращення результатів діяльності. Визначено, що 
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науково-методичний підхід дає змогу визначити ступінь розвитку економічної 

безпеки на основі оцінки умовних коефіцієнтів, проаналізувати взаємозв’язок 

між відповідними показниками, оцінити ступінь їхнього впливу на загальну 

економічну безпеку.  

Удосконалено методичний підхід використання механізму розвитку та 

стратегічного управління економічною безпекою підприємств 

машинобудування з метою вибору серед існуючих варіантів розвитку 

економічної безпеки більш ефективного та який дозволяє впроваджувати 

методи захисту від загроз ринкового середовища, підвищити рівень 

економічної безпеки, оцінити перспективи подальшої діяльності, 

використовувати управлінський інструментарій з урахуванням аналізу сильних 

та слабких сторін стратегії розвитку та управління. Визначено, що механізм 

розвитку та стратегічного управління економічною безпекою використовується 

у визначеній послідовності шляхом дотримання відповідних етапів 

впровадження, які відіграють вагому роль у процесі розвитку та управління 

економічною безпекою на підприємствах машинобудування.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в удосконаленні 

теоретичних, методико-прикладних основ механізму розвитку економічної 

безпеки підприємств машинобудування, що дає змогу дослідити та 

спрогнозувати рівень економічної безпеки підприємств, врахувати вплив загроз 

ринкового середовища, створити безпечні умови розвитку, розробити способи, 

методи покращення розвитку в довгостроковому періоді та визначити 

альтернативні варіанти розвитку економічної безпеки.  

Дисертаційна робота виконана у відповідності до плану науково-

дослідних робіт кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Запорізького національного університету. Основні результати дослідження 

впроваджено на підприємствах ПрАТ «Бердянські жниварки», 

ТОВ «НВП Енергомаш», ПАТ «Запорізький механічний завод», 

ПрАТ «Запорізький інструментальний завод ім. Войкова», 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», а також використано при викладанні 
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дисциплін «Економічний ризик та його оцінка», «Інноваційний розвиток 

підприємств», «Управління інноваційним розвитком».  

Ключові слова: економічна безпека, економічний розвиток, загрози 

ринкового середовища, система та механізм управління розвитком, механізм 

розвитку та стратегічного управління економічною безпекою, загальний рівень 

розвитку економічної безпеки.   

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ   

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1.1. Публікації у наукових фахових виданнях України:  

1. Лясковець, О.В., 2016. Економічна безпека підприємств 

машинобудування: класифікація, основні фактори впливу в сучасних умовах. 

Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць, № 6(181), 

с. 66–70 (0,57 друк. арк.). 

2. Лясковець, О.В., 2016. Теоретико-методичні онови щодо забезпечення, 

оцінки та регулювання рівня розвитку економічної безпеки підприємств 

машинобудування. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових 

праць, Вип. 7(182), с. 47–52 (0,6 друк. арк.). 

3. Лясковець, О.В., 2016. Методика оцінки та аналізу основних 

показників розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування. 

Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць, Вип. 8(183), 

с. 60–63 (0,48 друк. арк.).  

4. Лясковець, О.В., 2016. Теоретичні підходи до визначення поняття 

«економічний розвиток». Держава та регіони: науково-виробничий журнал. 

Серія: Економіка та підприємництво, №3(90), с. 8–11 (0,43 друк. арк.). 

 

1.2. Публікації у наукових виданнях України,  

що входять до міжнародних наукометричних баз даних: 

5. 

Лясковець, О.В. та Череп, А.В., 2016. Сутність економічної безпеки як 

                                                           
 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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складової частини діяльності підприємства та сучасні підходи до її 

трактування. Вісник Приазовського державного технічного університету. 

Серія: Економічні науки: збірник наукових праць, Вип. 31, Т. 1, с. 27–34 

(0,61 друк. арк., особистий внесок здобувача: 0,41 друк. арк., розроблено 

авторський підхід до визначення сутності поняття «економічна безпека») 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща), Scientific Indexing Services (США), Cosmos Foundation (Німеччина), 

Scientific & Scolarly Journals iiiFactor (Лондон, Сполучене Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії)).  

6. 
*
Лясковець, О.В., 2017. Економічний розвиток підприємств 

машинобудування Запорізької області: особливості функціонування, шляхи 

покращення діяльності. Вісник Хмельницького національного університету: 

науковий журнал. Економічні науки, №6, Т. 3 (253), с. 23–28 (0,70 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща)).  

7. 
*
Лясковець, О.В., 2017. Сучасні підходи до оцінки та прогнозування 

економічної безпеки на підприємствах машинобудування. Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: 

збірник наукових праць, Вип. 33, с. 276–282 (0,57 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Scientific 

Indexing Services (США), Cosmos Foundation (Німеччина), Scientific& Scolarly 

Journals iiiFactor (Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та 

Північної Ірландії)).  

8. 

Лясковець, О.В., 2017. Шляхи та перспективи підвищення розвитку 

економічної безпеки на підприємствах машинобудування. Науковий вісник 

Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», 

№1(79), с. 75–83 (0,53 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).  

                                                           
 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

9. Лясковець, О.В., 2016. Сутність та значення економічної безпеки 

підприємств машинобудування. В: Колектив авторів, ред., Проблеми 

планування в ринкових умовах: ХV Міжнародна науково-практична 

конференція. Одеса, Україна, 23–25 Вересень 2016. Хмельницький: ХНУ 

(0,12 друк. арк.).  

10. Лясковець, О.В., 2016. Оцінка рівня розвитку економічної безпеки 

на підприємствах машинобудування. В: Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова, Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та 

суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи: ІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція. Одеса, Україна, 23–24 Грудень 2016. Одеса: 

Бондаренко М.О. (0,14 друк. арк.).   
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безпеки підприємства ПрАТ «Запоріжбудмаш» шляхом застосування методу 

ковзної середньої. В: В.В. Матвєєв, ред., Сучасні підходи до креативного 

управління економічними процесами: VІІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція для студентів та молодих учених. Київ, Україна, 17 Лютий 2017. 

Київ: НАУ (0,12 друк. арк.).  

12. Лясковець, О.В., 2017. Дослідження стійкості економічного розвитку 

підприємств машинобудування за умов впливу чинників оточуючого 

середовища. In: Sulkhan-Saba Orbeliani University, Integration of Business 

Structures: Strategies and Technologies: International scientific-practical 

conference. Tbilisi, Georgia, 24 February 2017. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing, 

Part 1 (0,19 друк. арк.).  

13. Лясковець, О.В., 2017. Сучасний стан економічного розвитку 
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діяльності. В: В.Ф. Проскура, ред., Управління економічними процесами: 

сучасні реалії і виклики: Міжнародна науково-практична конференція. 

Мукачево, Україна, 22–23 Березень 2017. Мукачево: Мукачівський державний 

університет (0,12 друк. арк.).  
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14. Лясковець, О.В., 2017. Обґрунтування необхідності оцінки рівня 

економічної безпеки підприємств машинобудування. В: Колектив авторів, ред., 

Сучасні тенденції в економіці та управлінні: Міжнародна науково-практична 
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16. Лясковець, О.В., 2017. Оцінка стану економічної безпеки 

підприємства ПАТ «Запорізький механічний завод» на підставі економіко-

математичного моделювання. Вісник Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Економічні науки, Вип. 12, T.2, с. 135–140 

(0,32 друк. арк.).   

 

ANNOTATION 

Lyaskovets О.V. Mechanism of economic security development of machine-

building enterprises. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.  

Dissertation in order to obtain a Degree of Candidate of Economic Sciences 

(Ph.D) in a specialization 08.00.04 «Economics and management of enterprises (by 

types of economic activity)». – Zaporizhzhia National University of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2018. 

The thesis paper is devoted to the development of theoretical and 

methodological provisions and action-oriented recommendations on the mechanism 

of economic security development of machine-building enterprises. The urgency of 

scientific research is confirmed by the fact that insufficient attention is paid to the 

https://drive.google.com/file/d/0B-qjS3vZ0nDoZElJMkp2eXh6ZWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B-qjS3vZ0nDoZElJMkp2eXh6ZWM/view
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definition of economic security at machine-building enterprises, to the assessment of 

the level of influence of environmental factors, to the development of protecting 

methods against the negative effects of threats, to studying the process of developing 

and implementing a mechanism for the economic security development. There is a 

need in creating the safe conditions for the development of enterprises, in improving 

and using tools, methods, mechanisms for managing, developing and regulating 

economic security. 

In the first section named «Theoretical and methodical approaches to the 

development of economic security of enterprises» the theoretical approaches are 

generalized and the essence of the concepts «economic development», «development 

of economic security» is improved, the classification of economic security 

development of the enterprises is formed, the system and the mechanism of economic 

security development management are improved.  

Different scientists’ approaches to the definition of economic development are 

analysed in the work, and it is found that they also have disadvantages. Developed 

the author's definition of the concept of «economic development» is developed which 

is considered as a process of organization of the enterprise, which is the complex of 

decisions, actions, methods and mechanisms that function at the enterprise in order to 

set up the process of economic development by taking into account the influence of 

the factors of the external and internal environment, the conditions for creation and 

development of production, financial, organizational, innovative, technological, 

management, decision-making, rational use of resources and coordinated work of the 

collective. 

Considering the essence-functional significance of economic development in 

the activities of enterprises, the necessity of economic security development was 

determined, which allows protecting enterprises from the influence of environmental 

factors. The author proposes the concept of «development of economic security»– as 

a process of preventing or avoiding crisis situations on the basis of protecting the 

interests of enterprises from the adverse effects of market environment factors by 

implementing a set of actions that aimed on increasing the level of economic security, 
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influence and control over them in order to ensure the stability of functioning, 

innovation and social development not only of machine-building enterprises, but also 

of the region as a whole.  

The classification signs of the development of economic security were 

examined and it was established that the analysed classifications did not take into 

account the spheres of activity of the enterprises of the machine-building industry and 

the influence of the environmental factor. Relying on the study of existing 

approaches, the classification of the development of economic security of machine-

building enterprises has been expanded, which includes a number of classification 

features, such as: development level; object of security; degree of development; 

subject of influence; degree of data security; way of managing. Using this 

classification allows to find out the degree of influence of external and internal 

threats to the machine-building enterprises, to list them for each sphere of activity, to 

develop measures in order to prevent and protect an enterprise against unwanted 

results.  

It is argued that in the conditions of instability of economic development, 

absence of tools of protection against the influence of risks, a significant role in the 

activity of mechanical engineering enterprises is played by the system and the 

mechanism for managing the economic security development. The expediency of 

using the advanced system of management of economic security development at the 

machine-building enterprises with the purpose of rational planning of actions, use of 

methods, prevention or avoidance of external and internal threats, organization of the 

process of economic security development is substantiated. 

The author has improved the mechanism of management of the economic 

security development, which functions through the use of methods, principles, 

observance of functions, regulatory and legal provisions, the application of motives 

and incentives, taking into account the peculiarities of the use, distribution, control of 

resources and contributing to the achievement of the established goals, increasing the 

level of economic security  enabling to establish a relationship between the internal 

and external environment. 
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In the second section named «Estimation of the current state of economic 

security development of the machine-building enterprises» the state and current trends 

in the development of economic security at the machine-building enterprises are 

determined, the analysis of indicators characterizing the efficiency of the economic 

development of enterprises has been carried out, the feasibility of economic security 

development at the enterprises has been substantiated. 

The peculiarities of functioning of the machine-building enterprises of Ukraine are 

analysed and the tendencies of economic security development of these enterprises are 

investigated, as well as it was determined that in 2015 there was a slight deterioration in 

result’s performance. At the same time, the analysis of economic safety of enterprises of 

the Zaporizhzhia region shows that in 2015, compared with 2014, there have been 

positive shifts.   

According to the results of the study, the thesis was prepared about the 

deceleration of the economic safety of the machine-building enterprises of Zaporizhzhia 

region in 2016, the growing number of threats to the market environment, deterioration of 

financial activity indicators in the absence of an effective mechanism for the development 

of economic security. 

It was determined that in 2016 the level of economic development in the analysed 

machine-building enterprises decreased, indicating that the indicators of business activity, 

financial stability, profitability, and liquidity deteriorated. In general, the decline in 

economic development occurred on the company PJSC «Motor Sich», which was caused 

by the worsening of financial activity indicators in 2016 and a 5,7% decrease in the 

financial autonomy ratio in 2015, the return on assets by 52,8%, the rate of economic 

sustainability an increase of 55,7%, an increase of the coefficient of financial dependence 

by 6%. 

Based on the study of the level of economic security, it was established that 

according to PJSC «Motor Sich» the overall level of economic security in 2016 

compared to 2015 increased by 26,67%, according to PrJSC «Zaporizhbudmash» this 

level also improved, in 2015 it was 0,11 and in 2016 it was 0,40, by PJSC «Zaporizhzhia 

Mechanical Plant», the share of economic security growth was 0,17%, but some 
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components of economic security did not meet the normative meaning. The expediency 

of increasing the economic security and using the mechanism of management of 

economic security development based on the analysis carried out at the machine-building 

enterprises of the Zaporizhzhia region was substantiated.  

In the third section named «Methodological approaches to improving the 

mechanisms of economic security development» scientific and methodical approach to 

assessing the main indicators of economic security development and analysis of their 

impact on the net profit of the machine-building enterprises has been improved., the 

methodical approach to providing, assessing and regulating the level of economic 

security of machine-building enterprises has been improved through the use of an 

integral indicator of economic security, scientific-methodical approach to 

determining the level of economic security by means of estimating coefficients and 

degree of development safety was improved, the methodical approach of using the 

mechanism of development and strategic management of economic safety of 

machine-building enterprises is expanded.    

Considering the low level of economic security development, the existing 

difficulties in raising it, the need to identify strengths and weaknesses, opportunities and 

threats, carrying out a forecast assessment of economic security and defining methods of 

protection against the negative impact of market environment factors, the scientific and 

methodological approach to assessing the main indicators of economic security 

development and analysis of their impact on the net profit of machine-building 

enterprises has been improved. The basis of the scientific and methodological approach is 

the calculation of a certain group of indicators, taking into account the threats of the 

environment, and it allows predicting the performance, evaluating the impact of the 

activity results on the indicator of economic security. 

Among the indicators that influence the development of economic security are: 

net profit; financial expenses; receivables; payables; net proceeds from sales of 

products; profit from sales; amount of equity capital; amount of debt capital; volume 

of finished goods; payroll fund. The study used a regression-correlation analysis to 
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calculate the forecast value which are the net profit and the assess of results’ impact 

on the state of economic security. 

In the dissertation, in order to improve the level of economic security, a 

methodical approach to ensuring, assessing and regulating the level of economic 

security development of the mechanical engineering enterprises has been improved 

and the feasibility of its use has been substantiated. This methodical approach 

includes components of the economic security development, such as: financial; 

personnel; production-technological; innovation and investment; sales The peculiarity 

of the methodological approach is that it is based on the calculation of the integral 

indicator of economic security development, which allows taking into account the 

general level of security for each component, determining the level of influence of 

the proposed group of indicators on economic security and determining the overall 

level of its development. 

In this section, a scientific and methodological approach to determining the 

level of economic security has been improved by assessing the coefficients and the 

degree of safety of the development of mechanical engineering enterprises in order to 

improve the process of managing economic security, studying the threats of the 

market environment, developing measures to improve performance of results. It is 

determined that the scientific-methodical approach enables to determine the degree of 

development of economic security on the basis of estimation of conditional 

coefficients, to analyse the relationship between the relevant indicators, to assess the 

degree of their impact on general economic security. 

The methodical approach to using the mechanism of development and strategic 

management of economic safety of mechanical engineering enterprises is improved 

with the aim of choosing among the existing variants of economic security more 

effective one which allows the implementation of methods of protection against 

threats to the market environment, to increase the level of economic security, to 

assess the prospects for further activities, to use managerial tools, taking into account 

the analysis of the strengths and weaknesses of the development and management 

strategy. It is determined that the mechanism of development and strategic 
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management of economic security is used in a definite sequence by observing the 

corresponding stages of implementation, which play a significant role in the process 

of development and management of economic security at the machine-building 

enterprises. 

The practical significance of the results obtained is to improve the theoretical, 

methodological and applied foundations of the mechanism of economic security of 

the machine-building enterprises, which makes it possible to examine and forecast 

the level of economic security of enterprises, take into account the impact of threats 

to the market environment, create safe conditions for development, develop methods, 

ways for improving long-term development and identify alternatives for economic 

security development.  

The dissertation is executed in accordance with the research plan of the 

Department of Finance, Banking and Insurance of Zaporizhzhia National University. 

The main results of the research were introduced at the enterprises 

PrJSC «Berdyansky Harvests», LLC «NVP Energomash», PJSC «Zaporizhzhia 

Mechanical Plant», PrJSC «Zaporizhzhia Instrumental Works named after 

them. Voykova», PrJSC «Zaporizhtransformator», as well as used in the teaching of 

disciplines «Economic Risk and its assessment», «Innovative development of 

enterprises», «Management of innovation development».  

Key words: economic security, economic development, market environment risks, 

system and mechanism of the development’s management, mechanism of development 

and strategic management of economic security, overall level of economic security 

development.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Діяльність підприємств машинобудування 

відбувається за досить складної економічної, політичної ситуації в країні та за 

умов постійного впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища і 

тому стабільність економічного розвитку не можлива без ефективного 

механізму розвитку економічної безпеки. Ця обставина пояснюється тим, що 

саме від економічної безпеки (ЕБ) залежить можливість своєчасно враховувати 

вплив чинників оточуючого середовища, раціонального розподілу і 

використання ресурсів, розробки заходів ліквідації існуючих ризиків, 

покращення фінансової діяльності. Необхідність забезпечення економічної 

безпеки обумовлена тим, що вона впливає на рівень фінансової стійкості, 

платоспроможності, ділової активності, рентабельності та 

конкурентоспроможності підприємства. У зв’язку зі специфікою діяльності 

кожного підприємства, зростаючим рівнем ризику, питання економічної 

безпеки є досить актуальним. При цьому, за останні роки, рівень економічної 

безпеки вітчизняних підприємств машинобудування є низьким, керівництво не 

приділяє належної уваги діагностиці кризових явищ, відсутні заходи, методи 

захисту від негативного впливу чинників зовнішнього середовища і, тому 

необхідно розробити механізм розвитку економічної безпеки. 

Вагомий внесок у дослідження сутності «економічної безпеки» здійснили 

вітчизняні та зарубіжні вчені, а саме: Акофф Р., Геєць В., Грабельська О.В., 

Дакус А.В., Євдокимова Д.М., Іванчук К.О., Кондратюк О.І., Радіонова І.О., 

Севастьянов Р.В., Сімченко Н.О., Шубін О.О. та ін.  

Проблемами вивчення практичних та методичних аспектів економічної, 

фінансової, технологічної безпеки; інтегральних показників ЕБ у різних сферах 

діяльності займалися такі науковці, як: Бондарчук М.К., Гончар О.І., 

Гороховатський В.О., Грозний І.С., Зборовська О.М., Кендюхов О.В., 

Ковальчук С.В., Корінєв В.Л., Крачок Л.І., Максімова В.Ф., Мостенська Т.Л., 

Мойсеєнко І.П., Олейнікова А.Ю., Полозова Т.В., Тарасова Г.О., 
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Тимошенко О.В., Череп А.В., Череп О.Г., Шмиголь Н.М. та ін.  

В роботах вищевказаних авторів зображені лише окремі аспекти 

економічної безпеки та основна увага зосереджена на стабільності діяльності 

підприємств. Відповідно, існуючі методичні підходи є трудомісткими, не 

точними, не враховують особливості діяльності конкретного підприємства, 

базуються на статистичних даних, які знаходяться в обмеженому доступі. Тому, 

не зважаючи на вагомий внесок дослідників, питання розвитку економічної 

безпеки не повністю розкрите, адже не досліджені системи, механізми, методи, 

принципи та особливості організації економічної безпеки на підприємствах 

машинобудування. Одночасно не достатньо уваги приділяється аналізу 

наявного рівня економічної безпеки на підприємствах, оцінці рівня впливу 

загроз ринкового середовища, розробці методів протидії виявленим ризикам, 

вивченню процесу розробки, формування та впровадження економічної 

безпеки, що підтверджує практичне значення та актуальність обраної теми 

дослідження. Таким чином, важливість зазначених невирішених питань 

зумовила вибір теми дослідження, його мету і завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у відповідності до плану науково-дослідних 

робіт кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізького 

національного університету за темами: «Методологічні засади формування 

стратегії розвитку суб’єктів господарювання регіонів та держави» (номер 

державної реєстрації 0114U002644), де особисто автором розроблено 

методичний підхід до забезпечення, оцінки та регулювання рівня розвитку 

економічної безпеки підприємств машинобудування шляхом використання 

інтегрального показника економічної безпеки; «Дослідження фінансово-

економічного потенціалу Запорізької області» (номер державної реєстрації 

0116U004853), в рамках якої, автором удосконалено науково-методичний 

підхід щодо оцінки основних показників розвитку економічної безпеки та 

аналізу їхнього впливу на суму чистого прибутку підприємств 

машинобудування, доповнено методичний підхід використання механізму 
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розвитку та стратегічного управління економічною безпекою підприємств 

машинобудування.   

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо механізму 

розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 

− узагальнити теоретичні підходи та розвинути сутність поняття 

«економічний розвиток»; 

− дослідити та удосконалити сутність поняття «розвиток економічної 

безпеки»; 

− удосконалити і розширити класифікацію розвитку економічної безпеки 

підприємств машинобудування; 

− удосконалити систему та механізм управління розвитком економічної 

безпеки з урахуванням всіх сфер діяльності підприємств машинобудування та 

чинників оточуючого середовища; 

− дослідити сучасний стан використання механізму економічної безпеки 

на підприємствах машинобудування; 

− удосконалити науково-методичний підхід щодо оцінки основних 

показників розвитку економічної безпеки та аналізу їхнього впливу на суму 

чистого прибутку підприємств машинобудування; 

− удосконалити методичний підхід до забезпечення, оцінки та 

регулювання рівня розвитку економічної безпеки підприємств 

машинобудування шляхом використання інтегрального показника економічної 

безпеки;  

− доповнити науково-методичний підхід щодо визначення рівня 

економічної безпеки шляхом оцінки коефіцієнтів та ступеня безпеки розвитку; 

− розвинути методичний підхід використання механізму розвитку та 

стратегічного управління економічною безпекою підприємств 

машинобудування на основі врахування загроз ринкового середовища.  
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Об’єктом дослідження є процес використання механізму розвитку 

економічної безпеки на підприємствах машинобудування. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та 

практичних положень щодо механізму розвитку економічної безпеки 

підприємств машинобудування. 

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою 

дисертаційного дослідження є фундаментальні положення теорії економічної 

безпеки, теорії системи управління економічною безпекою та розрахунку 

інтегрального показника, які висвітлені в наукових працях провідних 

вітчизняних і зарубіжних вчених. Для досягнення зазначеної мети, поставлених 

завдань в роботі використовувався комплекс загальнонаукових, спеціальних 

методів: метод аналізу і синтезу, економічного узагальнення – для розкриття 

сутності понять «економічний розвиток», «розвиток економічної безпеки» та 

дослідження класифікації економічної безпеки (підрозділ 1.1); метод 

системного аналізу та формалізації складних структур – для дослідження 

теоретичних підходів щодо побудови механізму та системи управління 

розвитком економічної безпеки (підрозділ 1.2); метод порівнянь та узагальнень 

– для аналізу та виявлення переваг і недоліків існуючих методів оцінки 

економічної безпеки (підрозділ 1.3); статистичний метод обробки даних, 

метод групування, факторний аналіз, балансовий метод – для дослідження 

сучасного стану використання механізму ЕБ та визначення рівня економічної 

безпеки підприємств машинобудування (підрозділи 2.1, 2.2); метод системного 

аналізу та синтезу – для обґрунтування необхідності удосконалення 

методичних підходів щодо розвитку економічної безпеки (підрозділ 2.3); метод 

економіко-математичного моделювання – при розробці та удосконаленні 

методичних підходів щодо розвитку економічної безпеки підприємств 

машинобудування (підрозділи 3.1, 3.2); метод аналізу рядів динаміки, 

абстрактно-логічний метод та метод причинно-наслідкового зв’язку – для 

дослідження і удосконалення використання механізму розвитку та 

стратегічного управління економічною безпекою на підприємствах 
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машинобудування (підрозділ 3.3); графічний метод – для висвітлення 

теоретичного матеріалу дисертації (усі розділи роботи).  

Інформаційну базу дисертаційного дослідження склали закони України, 

нормативно-правові акти, статистичні дані Міністерства фінансів України, 

офіційні статистичні та аналітичні матеріали Державної служби статистики 

України, дані фінансового і управлінського обліку підприємств 

машинобудування Запорізької області, річна бухгалтерська й оперативна 

звітність підприємств, наукові публікації вітчизняних та зарубіжних науковців з 

питань механізму розвитку економічної безпеки, матеріали наукових 

конференцій та інтернет-видань, результати власних напрацювань і 

спостережень. Економічні розрахунки виконані із застосуванням сучасних 

методик і комп’ютерних технологій обробки статистичних матеріалів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні 

теоретичних, методико-прикладних основ механізму розвитку економічної 

безпеки підприємств машинобудування, що забезпечило одержання таких 

основних наукових положень: 

удосконалено:  

 сутність поняття «економічний розвиток», яке, на відміну від існуючих, 

пропонується розглядати як процес організації діяльності підприємства, тобто 

сукупність рішень, дій, методів та механізмів, які функціонують на 

підприємстві з метою налагодження процесу економічного розвитку шляхом 

врахування впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, умов 

для створення та налагодження розвитку виробничої, фінансової, 

організаційної, інноваційної, технологічної, управлінської діяльності, 

прийняття виважених рішень, раціонального використання ресурсів та 

злагодженої роботи колективу;  

 система управління розвитком економічної безпеки, яка, на відміну від 

існуючих, охоплює всі сфери діяльності на основі врахування особливостей 

організації процесу виробництва, збуту, що дозволяє підвищити рівень захисту 
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від впливу факторів оточуючого середовища, зменшити наслідки загроз, 

розробити стратегію і організувати стратегічне управління процесом розвитку;  

 механізм управління розвитком економічної безпеки, який, на відміну 

від існуючих, є сукупністю методів та базується на принципах, функціях 

управління, нормативно-правових положеннях, мотивах та стимулах, враховує 

процеси використання, розподілу, контролю інформаційних, фінансових, 

технологічних, трудових ресурсів; оцінки динаміки розвитку, що забезпечує 

досягнення сформованих цілей, прогнозування діяльності з метою захисту від 

банкрутства та підвищення рівня економічної безпеки підприємств 

машинобудування;  

 науково-методичний підхід щодо оцінки основних показників розвитку 

економічної безпеки та аналізу їхнього впливу на суму чистого прибутку 

підприємств машинобудування, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на 

врахуванні загроз ринкового середовища, дозволяє спрогнозувати основні 

показники діяльності, визначити можливості розвитку економічної безпеки в 

майбутньому та підвищити їх ефективність; 

 методичний підхід до забезпечення, оцінки та регулювання рівня 

розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування шляхом 

використання інтегрального показника економічної безпеки, який, на відміну 

від існуючих, враховує залежність розвитку економічної безпеки від 

забезпеченості фінансовими ресурсами, обсягів виробництва та збуту 

продукції, рівня зношеності обладнання, інноваційного, інвестиційного 

розвитку та ефективності прийняття управлінських рішень керівництвом, що 

дозволяє оцінити рівень економічної безпеки та використати способи, методи 

покращення розвитку в довгостроковому періоді; 

 науково-методичний підхід щодо визначення рівня економічної 

безпеки шляхом оцінки коефіцієнтів та ступеня безпеки розвитку, який, на 

відміну від існуючих, дозволяє проаналізувати взаємозв’язок між відповідними 

показниками, оцінити ступінь їхнього впливу на загальну економічну безпеку, 
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визначити раціональність відповідних показників економічної безпеки з метою 

розробки заходів щодо управління механізмом розвитку ЕБ;  

 методичний підхід використання механізму розвитку та стратегічного 

управління економічною безпекою підприємств машинобудування, який, на 

відміну від відомих, враховує рівень розвитку ЕБ, показники виробничо-

господарської, фінансової діяльності, що дозволяє обрати серед існуючих 

варіантів розвитку економічної безпеки найбільш ефективні на основі 

прогнозування та моделювання; 

дістало подальшого розвитку: 

 сутність поняття «розвиток економічної безпеки», яке запропоновано 

розглядати як процес запобігання або уникнення кризових ситуацій на засадах 

захисту інтересів підприємств від негативної дії факторів ринкового 

середовища шляхом виконання комплексу дій, що спрямовані на підвищення 

рівня економічної безпеки, впливу і контролю за ними з метою забезпечення 

стабільності функціонування, інноваційного і соціального розвитку не лише 

підприємств машинобудування, але й регіону;  

 класифікація розвитку економічної безпеки підприємств 

машинобудування, яка враховує особливості організації виробництва на 

кожному етапі, взаємовідносини між персоналом, забезпеченість ресурсами, 

існуючі загрози, що дає змогу підприємствам раціонально організувати процес 

економічного розвитку та безпеки, сприяє підвищенню показників фінансової 

діяльності, попередженню банкрутства за умови врахування наслідків 

можливих ризиків та активної участі менеджменту на всіх рівнях управління. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження для 

підприємств полягає у можливості використання авторських пропозицій щодо 

забезпечення, оцінки та регулювання рівня розвитку економічної безпеки на 

підприємствах машинобудування; для органів державної влади автором була 

удосконалена та обґрунтована система і механізм управління розвитком 

економічної безпеки. Основні результати дослідження впроваджено в 

практичну діяльність ПрАТ «Бердянські жниварки» (довідка № 226 від 



30 
 

17.08.2017 р.), ТОВ «НВП Енергомаш» (довідка № 1/бух/104 від 14.09.2017 р.), 

ПАТ «Запорізький механічний завод» (довідка № 853/22 від 27.09.2017 р.), 

ПрАТ «Запорізький інструментальний завод ім. Войкова» (довідка № 1234 від 

11.10.2017 р.), ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (довідка № 1/11-1731/1 від 

17.11.2017 р.).      

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи використовуються у навчальному процесі економічного факультету 

Запорізького національного університету при викладанні дисциплін 

«Економічний ризик та його оцінка», «Інноваційний розвиток підприємств», 

«Управління інноваційним розвитком» (довідка № 01-14/36 від 21.06.2017 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, у якій викладено авторський підхід до розв’язання актуального 

наукового завдання щодо механізму розвитку економічної безпеки підприємств 

машинобудування. Всі основні наукові положення, висновки та рекомендації, які 

винесено на захист, одержано автором самостійно. З наукових робіт, виданих у 

співавторстві, внесені виключно матеріали, які є результатом особистої роботи 

здобувача. Власний науковий внесок дисертанта у наукові роботи, опубліковані у 

співавторстві, конкретизовано у списку публікацій за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження доповідалися та отримали схвалення на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: ХV Міжнародна 

науково-практична конференція «Проблеми планування в ринкових умовах» 

(м. Одеса, 23–25 вересня 2016 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів 

господарювання: сучасний стан та перспективи» (м. Одеса, 23–24 грудня 

2016 р.); VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів та 

молодих учених «Сучасні підходи до креативного управління економічними 

процесами» (м. Київ, 17 лютого 2017 р.); International scientific-practical 

conference «Integration of Business Structures: Strategies and Technologies» 

(м. Тбілісі, Грузія, 24 лютого 2017 р.); Міжнародна науково-практична 
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конференція «Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики» 

(м. Мукачево, 22–23 березня 2017 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні тенденції в економіці та управлінні» (м. Запоріжжя, 30 

червня 2017 р.); Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне 

суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» 

(м. Тернопіль, 12 липня 2017 р.).  

Публікації. Основні положення, висновки і результати дисертаційної 

роботи викладено у 16 наукових працях, з них: 8 статей у наукових фахових 

виданнях (4 статті у наукових фахових виданнях України, 4 статті у наукових 

фахових виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних 

баз), 7 тез за матеріалами конференцій, 1 стаття в іншому виданні. Загальний 

обсяг публікацій – 5,83 друк. арк., з них особисто автору належить 

5,63 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається  

зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 206 

найменувань на 31 сторінці, 7 додатків на 20 сторінках. Загальний обсяг роботи 

становить 270 сторінки, з них основний текст викладений на 186 сторінках. 

Робота містить 48 таблиць та 35 рисунків (14 сторінок – таблиці і рисунки, які 

повністю займають площу сторінки). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

1.1. Теоретичні основи розвитку економічної безпеки підприємств 

 

Розвиток економічної безпеки машинобудування в Україні відбувається 

за складної обстановки, що негативно впливає на можливості процвітання та 

покращення фінансових результатів діяльності. Особливо негативно на 

діяльність підприємств впливають фактори зовнішнього середовища, а саме 

нестабільність політичної обстановки, складність фінансового становища, 

зростання конкурентної боротьби, відсутність будь-якої підтримки з боку 

органів державної влади. Також процес функціонування підприємств 

машинобудівної галузі ускладняється впливом чинників внутрішнього 

середовища, а саме відсутність належного фінансування, застаріле обладнання, 

зношеність основних фондів, наявність неконкурентоспроможної та неякісної 

продукції, відсутність постійних ринків збуту та постачальників, невдала 

організація процесу виробництва та відсутність мотивації праці тощо.  

Звичайні всі дані фактори негативно впливають на функціонування 

підприємств машинобудування в умовах конкурентної боротьби, але для 

налагодження діяльності зусилля підприємств мають бути спрямовані на 

розвиток економічної безпеки. Саме управління процесом розвитку економічної 

безпеки дасть змогу підприємствам враховувати вплив факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Варто зауважити, що налагодження економічної 

безпеки підприємства тісно пов’язано з покращенням економічного розвитку, 

поліпшенням показників діяльності, що позитивно впливає на поліпшення 

якості продукції, відбувається модернізація виробництва, підвищення 

заробітної плати, конкурентоспроможності та прибутковості виробництва, а 

також залучення постійних клієнтів та налагодження ринків збуту. Крім того, 
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економічний розвиток підприємств сприяє налагодженню соціальної 

інфраструктури, підвищенню економічної безпеки, збільшенню кількості 

робочих місць, налагодженню фінансування міста, покращенню екологічної 

обстановки, залученню інвесторів, розвитку туризму, покращенню 

транспортного комплексу тощо. Проте, важливу роль, для досягнення вище 

перелічених результатів відграє виважене управління економічним розвитком 

підприємств машинобудування. Тому перед підприємствами машинобудування 

постало важливе завдання налагодження процесу економічного розвитку з 

метою покращення стабільності функціонування та процесу виробництва.  

Існували різні підходи до визначення сутності поняття «економічного 

розвитку», в яких були переваги та недоліки щодо трактування даної категорії. 

На сьогоднішній день поняття «економічного розвитку» розглянуто та 

проаналізовано багатьма вченими, але все ж залишається не достатньо 

обґрунтованою дана категорія, не повністю розкриті класифікація, реалізація 

принципів та функцій економічного розвитку, не визначено вплив факторів на 

економічний розвиток підприємств машинобудування, що підтверджує 

актуальність даного дослідження.  

Вагомий внесок у дослідження сутності «економічного розвитку» 

здійснили вітчизняні та зарубіжні вчені, а саме: О. Шубін, К. Іванчук (2014), 

О. Кондратюк (2013), Р. Севастьянов, І. Радіонова (2013), А. Дакус, Н. Сімченко 

(2012), Н. Мала, О. Грабельська (2012), В. Геєць (2006), М. Тимощук та 

Р. Фещур (2006), Н. Афанасьєв (2003, c. 27), Д. Євдокимова (2002), 

С. Мочерний (2002).   

Кожен з вчених мав власне бачення та підхід до визначення змісту 

економічного розвитку, а також звертав увагу на важливі ознаки, фактори та 

риси економічного розвитку підприємств, організацій, регіону тощо. Тому 

більш докладніше розглянемо тлумачення вітчизняних та зарубіжних 

дослідників і результати проведеного дослідження сутності визначення поняття 

«економічний розвиток» зобразимо в табл. 1.1.  
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Таблиця 1.1 

Трактування визначення «економічний розвиток» 

№ 

п/п 

Автор Сутність визначення 

1. Н. Афанасьєв, 

В. Рогожин, 

В. Рудика 

(2003, c. 27) 

Було визначено розвиток підприємств як зміну якісних 

характеристик системи, що спричинено впливом факторів 

оточуючого середовища та що впливає на формування нових 

властивостей. Тобто, вчені розглядали особливості 

функціонування підприємства, а саме раціональність 

використання ресурсів, досвідченість та професійність 

персоналу, модернізація обладнання, ефективність виробництва. 

2.  В. Геєць (2006, 

c. 6) 

Сутність економічного розвитку трактував, як тривалі зміни 

структури та обсягів виробництва, покращення якості продукції, 

розвиток персоналу, що відбуваються протягом довгострокового 

періоду. 

3.  С. Мочерний 

(2002, с. 623) 

Під економічним розвитком розуміються постійні та періодичні 

зміни технологічного способу виробництва, які не можна 

зупинити. 

4. М. Тимощук, 

Р. Фещур 

(2006, с. 6) 

Економічний розвиток пов’язували з потенціалом підприємства 

та впливом внутрішніх чинників. Оцінювали економічний 

розвиток за допомогою показників двох груп, які сприяли 

досягненню основної мети діяльності та визначали потенціал 

підприємства. Одночасно дані показники враховували 

можливості розвитку підприємства, задоволення потреб 

споживачів, показники обсягу виробництва та реалізації 

продукції, показники ефективності операційної діяльності, 

показники трудових ресурсів, фінансові показники. 

5. Н. Мала, 

О. Грабельська 

(2012, с. 24) 

Розглядали економічний розвиток, як процес який впливає на 

господарську діяльність та дає можливість покращити 

ефективність використання ресурсів і фінансові результати 

діяльності. 

6. Д. Євдокимова 

(2002, с. 8) 

Стверджує, що економічний розвиток – це динамічний, змінний, 

безперервний процес в якому постійно відбуваються зрушення 

та керується за допомогою над системи. 

7.  А. Дакус, 

Н. Сімченко 

(2012) 

Розглядали економічний розвиток, як процес пов’язаний з 

економічним зростанням та економічним занепадом, що впливає 

на підвищення економічної активності та скорочення обсягів 

виробництва та реалізації, інвестування або спад.  

8.  О. Кондратюк 

(2013, с. 261) 

Економічний розвиток є процесом змін, що відбуваються в 

діяльності підприємства за умови впливу чинників оточуючого 

середовища та зумовлюють перехід до нового етапу розвитку. 

9.  Р. Севастьянов, 

І. Радіонова 

(2013, с. 135) 

Стверджували, що економічний розвиток спрямований на 

поліпшення соціальної, економічної діяльності, екологічної 

обстановки на підставі врахування впливу чинників зовнішнього 

та внутрішнього середовища з метою налагодження успішного 

функціонування. 

Примітка: узагальнено автором на підставі (Кондратюк, 2013, с. 261; Севастьянов та 

Радіонова, 2013, с. 135; Дакус та Сімченко, 2012; Мала та Грабельська, 2012, с. 24; Геєць, 

2006, c. 6; Тимощук та Фещур, 2006, с. 6; Афанасьєв, Рогожин та Рудика, 2003, c. 27; 

Євдокимова, 2002, с. 8; Мочерний, 2002, с. 623)  
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Проаналізувавши визначення та сутність категорії «економічний 

розвиток» можна переконатись, що дана категорія є доволі складним процесом 

та виділити риси економічного розвитку саме підприємств машинобудування, 

серед яких: достатня якість продукції, наявність споживачів, розгалужена 

мережа зв’язків з постачальниками сировини, раціональне використання 

енергетичних ресурсів, новітнє обладнання, зниження рівня забруднення 

навколишнього середовища, дотримання етики ведення бізнесу та позитивна 

оцінка діяльності з боку суспільства (Лясковець, 2016f, с. 8-10).   

У кожному з розглянутих підходів та визначень до трактування дефініції 

«економічний розвиток» розглянуті основи діяльності підприємств, 

ефективність виробництва, мета та завдання діяльності, потреби споживачів, 

тобто показники які характеризують фінансову сторону діяльності підприємств. 

Варто зазначити, що окрім позитивних моментів є також недолік у даних 

трактуваннях сутності економічного розвитку, а саме не враховано взаємодію 

саме підприємств машинобудування з чинниками зовнішнього середовища, 

взаємозв’язок та вплив на розвиток регіону (Лясковець, 2016f, с. 8-10). Тому, 

ми вважаємо за доцільне запропонувати власне трактування дефініції 

«економічний розвиток», яка розглянута як процес організації діяльності 

підприємства, тобто сукупність рішень, дій, методів та механізмів, які 

функціонують на підприємстві з метою налагодження процесу економічного 

розвитку шляхом врахування впливу факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища, умов для створення та налагодження розвитку виробничої, 

фінансової, організаційної, інноваційної, технологічної, управлінської 

діяльності, прийняття виважених рішень, раціонального використання ресурсів 

та злагодженої роботи колективу.  

У запропонованому нами визначенні економічного розвитку 

враховуються умови для створення та налагодження сприятливих умов 

розвитку виробничої, фінансової, організаційної, інноваційної, технологічної, 

управлінської діяльності саме підприємств машинобудівної галузі України за 

складної економічної та політичної ситуації, що склалася. Отже, теоретичні 
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засади поняття «економічний розвиток», на відміну від існуючих, полягають в 

тому, що: під організацією розуміється сукупність рішень, дій, функцій, 

методів та механізмів що відбуваються на підприємстві з метою налагодження 

процесу економічного розвитку; враховується вплив чинників зовнішнього 

середовища, тобто підприємство є відкритою системою, яка взаємодіє з 

зовнішнім та внутрішнім оточенням; існують можливості налагодження 

взаємодії з іншими підприємствами та партнерські відносини; врахування 

фінансового та людського потенціалу; безпосередньо надання допомоги та 

вплив на розвиток інфраструктури міста (Лясковець, 2016f, с. 8-10).  

Звичайно, економічний розвиток створює можливості для подальшого 

процвітання підприємств машинобудування, налагодження фінансових 

показників діяльності, але у процесі діяльності підприємства зазнають 

постійного та непередбачуваного впливу чинників оточуючого середовища, які 

не завжди можна передбачити та спрогнозувати. Нестабільність політичної та 

економічної ситуації в країні зумовлюють виникнення значної частки 

внутрішніх та зовнішніх загроз та посилення їхнього впливу на результати 

фінансової діяльність підприємств машинобудування. Вплив чинників 

зовнішнього, а також внутрішнього середовища негативно позначається на 

організації та ефективності виробництва продукції, знижується рівень якості та 

конкурентоспроможності продукції, виплаті заробітної плати та мотивації 

персоналу та в кінцевому результаті погіршується імідж на міжнародному 

ринку. Тому, для визначення можливості запобігання, попередження 

негативного впливу чинників оточуючого середовища та забезпечення 

стабільності розвитку помітну роль відіграє розвиток економічної безпеки 

підприємств. 

У наукові літературі наведено чимало підходів зарубіжних та вітчизняних 

вчених до трактування категорії економічної безпеки підприємства. Серед 

вчених, які зробили вагомий внесок у дослідження даної категорії можна 

виділити: Філіпковська Л.О., Матвієнко О.О. (2014), Козаченко Г.В., 

Ляшенко А.Н., Безбожний В.Л. (2010), Череп А.В., Лубенець І.О., (2010, с. 63-
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65), Варналій З. С. (2009), Кірієнко А. В. (2009), Ортинський В. Л. (2009), 

Ковальчук І.В. (2008), Д. Ковальов, Т. Сухоруков (2005), Фоміна М.В. (2005), 

Кузенко Т. Б. (2004), Ілляшенко С.М. (2003), Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., 

Ляшенко О.М. (2003), Покропивний С.Ф. (2003), Кляйнер Г.Б., Качалов Р.М.  

Існування великої кількості трактувань поняття «економічна безпека» 

зумовлює необхідність проведення ґрунтовного аналізу даного поняття. На 

думку Козаченко Г. В., Ляшенко А. Н., Безбожного В. Л. (2010) економічна 

безпека має захищати підприємство від впливу існуючих загроз та сприяти 

успішному функціонуванню суб’єктів господарювання.  

На думку Філіпковської Л. О., Матвієнко О. О. (2014, с. 183) економічна 

безпека є способом досягнення поставлених цілей, очікуваних фінансових 

результатів діяльності та захисту від впливу факторів оточуючого середовища. 

Поряд з даними визначеннями Ортинський В. Л. (2009) розглядав під 

економічною безпекою саме здатність підприємства розвиватися, отримувати 

бажані результати, уникати негативного впливу факторів оточуючого 

середовища та будь-яких економічних загроз, захищати від їх впливу процес 

виробництва, фінансового та соціального розвитку. Варто відзначити, що 

Кірієнко А. В. (2009) дотримувався схожої точки зору та відзначав, що 

економічна безпека підприємства сприяє ефективному використанню ресурсів 

та можливостей у процесі діяльності, отриманню очікуваного прибутку, за 

якого рівень збитків та загроз діяльності є значно нижчим.  

За результатами проведеного дослідження ми звернули увагу на те, що 

окрема група вчених, а саме Варналій З. С. (2009), Кузенко Т. Б. (2004), 

Ілляшенко С. М. у своїх дослідженнях дотримувалися єдиної думки, що 

економічна безпека повинна базуватися саме на ефективності використання 

фінансових ресурсів на досліджуваних підприємствах. За таких обставин 

важливою передумовою стабільного розвитку було досягнення поставлених 

цілей, налагодження роботи всіх структурних підрозділів та конкурентної 

боротьби, економічний розвиток здійснювався у відповідності з обраною 
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місією шляхом передбачення, попередження на послаблення впливу існуючих 

загроз внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Вивченням економічної безпеки як стану виробничої системи займалися 

З. Стаховяк (2012), В. Тамбовцев (2009), Ю. Лисенко. Сутність даного 

твердження полягала в тому, що розглядався стан діяльності підприємства за 

якого використовувалися методи з метою ліквідація та уникнення загроз 

зовнішнього середовища, відбувалося досягнення основних цілей діяльності та 

налагодження процесу функціонування.  

Гапак Н. М., Дочинець І. В. (2014, с. 70) поняття економічної безпеки 

підприємств розглядали, як можливість стійкого економічного розвитку, 

процвітання, налагодження процесу виробництва за умови зменшення та 

запобігання негативного впливу загроз ринкового середовища, взаємодії та 

соціального захисту працівників, підвищення рівня їх професіоналізму та 

зростання заробітної плати. 

У своїй статті Мельник О. О. (2011, с. 98) як і інші автори дотримувався 

думки, що економічна безпека підприємства повинна забезпечити захист та 

усунути вплив негативних факторів ринкового середовища за умови 

ефективного використання наявних ресурсів, досягнення цілей розвитку, 

налагодженої роботи працівників та організації процесу виробництва. Крім 

того, автор класифікував небезпеки та загрози для розвитку економічної 

безпеки та приділив особливу увагу саме зовнішнім і внутрішнім загрозам. 

На думку Камлика М. І. (2005, с. 9) ефективність розвитку, стійкість 

фінансового становища, платоспроможність, раціональність використання 

ресурсів, захист та протидія впливу факторів ринкового середовища 

забезпечуються за умови розвитку економічної безпеки підприємств. 

Група інших вчених Ніколаюк С. І., Никифорчук Д. Й. (2005, с. 15) 

стверджували, що економічна безпека впливає на соціальний розвиток 

персоналу, покращення устаткування, науково-технічний прогрес, фінансову 

стабільність, мотивацію персоналу, атмосферу в колективі шляхом 

раціонального використання ресурсів, налагодження виробничого процесу. 
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Економічна безпека підприємства повинна створювати сприятливі умови 

для функціонування підприємства, досягнення поставлених завдань та цілей, 

протидіяти загрозам внутрішнім та зовнішнім такої думки дотримується 

Могільний А. І. (2000, с. 9), але інший вчений Л. Бендіков (2000, с. 15) під 

економічною безпекою розуміє спосіб захисту від факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища виробничої, фінансової, інноваційної, організаційної 

та кадрової сфер діяльності та стверджує, що економічні ризики зумовлені 

неефективною діяльністю органів державної влади. 

У працях Гладченко Т. Н. (2000, с. 111-113) досить детально розкрито 

сутність економічної безпеки підприємства. Його трактування побудоване на 

тому, що важливу роль для економічної безпеки відіграють власники та 

персонал підприємства, оскільки саме адміністрація розробляє економічні, 

технічні, правові, організаційні, кадрові заходи з метою захисту від впливу 

нестабільного зовнішнього середовища. 

Підприємство у процесі свого розвитку приймає важливі рішення для 

досягнення поставленої мети за умов постійного впливу чинників зовнішнього 

та внутрішнього середовища, за умов невизначеності та ризику, за умов 

жорстокої конкурентної боротьби та запобігає настанню небажаних ситуацій і 

проблем. Такої думки щодо значення економічної безпеки для функціонування 

підприємств дотримувався Донець Л. І. (2008, с. 19-20) та стверджував, що 

підприємство повинно вести конкурентну боротьбу, постійно виживати за 

наявності загроз та запобігати банкрутству. 

Гапак Н. М. (2013, с. 63) детально проаналізував існуючі трактування 

поняття економічна безпека підприємств та сформував власне визначення. Він 

додержувався подібної точки зору щодо трактування даного визначення, 

оскільки економічна безпека гарантує процвітання, розвиток, покращення умов 

праці та налагодження взаємовідносин персоналу, захист підприємств від 

впливу економічних ризиків та потребує контролю адміністрації підприємства.  

Горак  О. В. (2014, с. 471) дотримувався думки, що економічна безпека є 

комплексним поняттям. Саме в ній прослідковується взаємозв’язок між усіма 
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сферами діяльності, складовими фінансової системи, враховується наявність 

ризиків ринкового середовища та за допомогою показників оцінюється 

ефективність розподілу і використання фінансових ресурсів з метою 

покращення результатів діяльності та платоспроможності підприємств.  

Таким чином існують різні трактування сутності економічної безпеки, але 

слід також розглянути окремі підходи до визначення категорії економічна 

безпека.  

Цікавої точки зору дотримується Покропивний С. Ф. (2003), який був 

представником ресурсно-функціонального підходу, на його думку економічна 

безпека повинна гарантувати покращення раціональності використання 

фінансових ресурсів, сприяти модернізації обладнання, покращення умов праці 

за умов постійного впливу внутрішнього та зовнішнього середовища. Подібної 

точки зору дотримуються Ілляшенко С. М. (2003), Фоміна М. В. (2005) та 

наголошували на тому, що ефективне використання ресурсів, використання 

можливостей розвитку створює умови для досягнення поставленої мети та 

економічної безпеки.  

Бєлокуров В. В. дотримувався конкурентного підходу та стверджував, що 

економічна безпека пов’язана з наявністю конкурентних переваг, а це 

зумовлено рівнем фінансового, соціального, технологічного розвитку, кадровим 

потенціалом, структурою виробництва. Саме конкурентні переваги створюють 

можливості для процвітання, покращення іміджу на міжнародному ринку. 

Представники гармонізаційного підходу стверджували, що економічна 

безпека є способом налагодження відносин та взаємодії між зовнішнім 

оточенням та самим підприємством, тобто досягнення стану рівноваги та до 

вчених даного підходу належать Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., 

Ляшенко О. М. (2003), Ковальчук І. В. (2008).  

Такі вчені, як Д. Ковальов, Т. Сухоруков (2005) дотримувалися підходу 

захисту підприємства від впливу загроз та пояснювали, що економічна безпека 

має сприяти захисту підприємства від впливу існуючих факторів зовнішнього 

та внутрішнього середовища, давати можливості для уникнення негативних 
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наслідків та можливих загроз у процесі діяльності. Одночасно важливу роль 

відіграє не лише усунення загроз, але й адаптація до встановлених умов 

діяльності, що позитивно впливає на подальший розвиток.  

Підходу стійкості підприємництва дотримувалися такі вчені, як 

Кляйнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Зокрема Тамбовцев В.Л. (2009) у 

роботі стверджували, що економічна безпека впливає на забезпечення та 

збереження стабільності, успішності економічного розвитку, процвітання та 

імідж підприємства. За даних умов важливого значення відіграє саме рівень 

захисту фінансової діяльності, інтересів від негативного впливу наслідків 

нестабільної політичної та економічної обстановки, мінливості факторів 

ринкового середовища та недобросовісної конкуренції. 

У ході дослідження було встановлено, що на сьогодні не достатньо 

обґрунтовано сутність та значення розвитку економічної безпеки підприємств 

машинобудування, а також не визначено конкретні фактори впливу на 

економічну безпеку. Тому узагальнюючи результати проведеного дослідження 

та спираючись на існуючі трактування поняття «розвиток економічної безпеки» 

ми вважаємо, що є доцільним запропонувати понятійний апарат сутності 

розвитку економічної безпеки (Лясковець та Череп, 2016, с. 29-31; Лясковець, 

2016d, с. 136-137).   

Відповідно, розвиток економічної безпеки – це процес запобігання або 

уникнення кризових ситуацій на засадах захисту інтересів підприємств від 

негативної дії факторів ринкового середовища шляхом виконання комплексу 

дій, що спрямовані на підвищення рівня економічної безпеки, впливу і 

контролю за ними з метою забезпечення стабільності функціонування, 

інноваційного і соціального розвитку не лише підприємств машинобудування, 

але й регіону. При цьому, розвиток економічної безпеки спрямований на 

досягнення основної мети за допомогою регулювання з боку керівництва та 

шляхом запобігання або пристосування до сучасних умов розвитку протягом 

довгострокового періоду. 
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Тобто у запропонованому визначенні, на відміну від вже існуючих, 

важливе значення для розвитку економічної безпеки підприємств 

машинобудування мають зменшення та стримування впливу негативних 

чинників і загроз зовнішнього середовища, налагодження соціального розвитку, 

страхування та підготовка робітників, зростання обсягів виробництва і 

реалізації машинобудівної продукції, розгалуження мережі надання послуг, 

налагодження системи збуту продукції за кордон, взаємодія з постачальниками 

сировини, захист та контроль за всіма сферами діяльності підприємств, 

налагодження системи інформаційного захисту (Лясковець, 2016d, с. 136-137). 

Одночасно звертається увага на вагому роль керівництва підприємства, яке 

безпосередньо впливає на розробку, планування, прийняття, розподіл та 

реалізацію рішень, заходів, методів забезпечення розвитку економічної безпеки 

та на взаємодію з постачальника, покупцями, рівень конкурентоспроможності 

(Лясковець та Череп, 2016, с. 29-31).  

За сучасних умов розвитку підприємства машинобудування самостійно 

визначають основні напрямки діяльності, налагоджують процес виробництва та 

реалізації продукції споживачам, регулюють конкурентну боротьбу та 

відносини з партнерами, контролюють якість продукції, несуть 

відповідальність за отримані результати фінансової діяльності, тобто визначать 

економічну політику розвитку. Однак досягнення очікуваних результатів 

діяльність та гарантування розвитку економічної безпеки підприємств 

машинобудування певною мірою потребує враховувати негативний вплив 

чинників нестабільного ринкового середовища з метою розробки методів і 

заходів захисту, запобігання, подолання непередбачуваних обставин, загроз 

внутрішнього і зовнішнього середовища.  

Дослідження сукупного впливу чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовища на розвиток економічної безпеки здійснило чимало вітчизняних та 

зарубіжних науковців, до яких слід віднести: Тарасова Г.О. (2015, с. 54-58), 

Білошкурська Н. В., Білошкурський М. В. (2013), Череп А.В., Коробов О.О. 

(2013, с. 190-195), Мельник О.О. (2011).  
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У своєму дослідженні Мельник О. О. (2011, с. 99-102) розглядав можливі 

загрози, небезпеки зовнішнього та внутрішнього середовища, які можуть 

вплинути на ефективність діяльності та функціонування підприємств. Здійснив 

поділ загроз на зовнішні та внутрішні і детально розподілив між ними чинники. 

Білошкурська Н. В., Білошкурський М. В. (2013, с. 24) у своїх 

дослідженнях детально розглянули загрози, які існують для розвитку 

економічної безпеки сільськогосподарських підприємствах. Були 

проаналізовані загрози на міжнародному, національному та регіональному 

рівнях та були сформовані заходи і способи їх подолання з метою 

налагодження діяльності та фінансових показників підприємств.  

Проаналізувавши існуючі підходи вчених щодо впливу існуючих 

чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на функціонування 

підприємств, варто виділити саме реальні загрози для діяльності підприємств 

машинобудування. Тому, на нашу думку, для забезпечення розвитку 

економічної безпеки підприємств машинобудування слід враховувати вплив 

визначених нами чинників внутрішнього та зовнішнього середовища і доречно 

їх розглянути більш детально (Лясковець, 2016а, с. 67). Ми вважаємо за 

доцільне існуючий поділ чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, 

які впливають на економічну безпеку доповнити шляхом врахування 

особливостей розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування та 

пропонуємо комплекс внутрішніх і зовнішніх загроз (рис. 1.1-1.2).   

Серед чинників зовнішнього середовища важливу роль відіграють 

наступні (рис. 1.1): нестабільність політичної, економічної обстановки, 

недосконалість законодавчої бази та нормативних актів, відсутність державної 

підтримки, обсяг інвестувань, рівень інноваційного розвитку, високий рівень 

оподаткування, соціальний розвиток населення регіону, попит споживачів, 

складний процес приватизації, рівень інфляції, зростаючий рівень конкурентної 

боротьби як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках, призупинення 

діяльності та закриття значної кількості підприємств машинобудівної галузі, 

зростання злочинності, зростання заборгованості, розміщення підприємств, 
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система банківського кредитування, високий рівень бідності населення, висока 

вартість сировини та енергоносіїв, складна система відносин між 

підприємствами та центральними органами влади. Саме визначення даних 

факторів створює передумови для покращення інвестиційної, інноваційної, 

господарської, збутової діяльності, безпечного розвитку економічної безпеки, 

налагодження функціонування, але даними загрозами управляти не можливо та 

їх слід враховувати, уникати та захищати підприємство від можливої ситуації 

банкрутства (Лясковець, 2016а, с. 67).  

 

 

Рис. 1.1. Загрози зовнішнього середовища для діяльності підприємств 

машинобудування  

Примітка: розроблено автором на основі (Білошкурська та Білошкурський, 2013, с. 24; 

Мельник, 2011, с. 99-102)  

 

Поряд з цим до факторів впливу внутрішнього середовища належать 

(рис. 1.2): процес організації виробництва та збуту продукції, маркетингова 

діяльність, якість та ціна продукції, взаємини з постачальниками та 

споживачами, кадрова політика, професіоналізм та мотивація персоналу, 

перепідготовка працівників, забезпеченість ресурсами, зношеність основних 
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виробничих фондів, наявність сучасного обладнання, екологічність процесу 

виробництва, професійність власників підприємств, досвід та імідж, залучення 

іноземних фахівців, нестача власних джерел фінансування, недостовірність 

статистичної інформації тощо (Лясковець, 2016а, с. 68).  

 

 

Рис. 1.2. Загрози внутрішнього середовища для діяльності підприємств 

машинобудування 

Примітка: розроблено автором на основі (Петрушевська, 2012, с. 446; Мельник, 2011, 

с. 99-102)  

 

Даними загрозами підприємства машинобудування можуть керувати, 

розробляти методи та заходи щодо запобігання та перетворювати у можливості 

розвитку економічної безпеки. Одночасно саме керівництво підприємства 

повинно бути зацікавлене у налагодження соціального клімату, покращенні 

фінансової, організаційної, інноваційної, технологічної, управлінської 

діяльності, що дасть змогу знизити число внутрішніх загроз та стабілізувати 

розвиток і діяльність підприємств машинобудівної галузі.  
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Кожне підприємство у процесі своєї діяльності зазнає впливу загроз 

зовнішнього та внутрішнього середовища, тому необхідно захистити його від 

впливу факторів ринкового середовища за допомогою впровадження системи 

розвитку економічної безпеки. Тобто керівники підприємств повинні розробити 

механізми та комплекс дій з метою формування та побудови раціональної 

системи розвитку економічної безпеки. Саме за умов розвиту економічної 

безпеки на підприємствах машинобудування будуть вирішені наступні питання 

щодо: захисту інформаційної системи, підвищення заробітної плати та 

покращення мотивації, страхування та безпечні умови праці працівників, 

залучення іноземних фахівців з метою покращення кваліфікації персоналу 

підприємства, модернізація обладнання, участь у міжнародних проектах та 

виставках з метою залучення інвесторів, зниження рівня забруднення.  

В умовах ринкових відносин для розвитку економічної безпеки доречно 

враховувати не лише чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, але й 

ту обставину, що підприємство здатне позитивно впливати на розвиток міста. 

Говорячи іншими словами за умов безпечного розвитку та процвітання 

підприємств машинобудування налагоджується соціальна інфраструктура 

міста, поліпшується екологія за рахунок впровадження новітнього обладнання, 

налагоджується сфера послуг, поліпшуються рівень добробуту населення.  

На нашу думку врахування перелічених внутрішніх та зовнішніх погроз 

для діяльності підприємств машинобудування створить умови за яких розвиток 

економічної безпеки буде спрямований на ефективне використання ресурсів, 

забезпечення захисту праці персоналу та адміністрації, збереження комерційної 

таємниці та захист інформації, збереження капіталу підприємства, налагоджену 

роботу підрозділів та їх фінансування, взаємодію з державою та гарантований 

правовий захист, поліпшення структури управління наявними ресурсами та 

підрозділами, виробництво нового виду продукції і налагодження ринків збуту, 

сприяння злагодженій та професійній роботі персоналу, самостійність та 

незалежність на всіх етапах функціонування, залучення інвесторів та укладення 
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міжнародних договорів, створення спеціальної служби контролю за розвитком 

економічної безпеки.  

Визначивши загрози ринкового середовища доцільно зазначити, що 

більшість підприємств машинобудування у процесі свого становлення, 

формування, розвитку стикаються з соціальними, організаційними, 

економічними загрозами та існуючі загрози по різному впливають на основні 

види та сфери діяльності даних підприємств. За таких умов з одного боку 

виникає необхідність у забезпеченні розвитку економічної безпеки кожної 

сфери діяльності, а з іншого зумовлюється потреба у захисті від існуючих 

загроз функціонування, розвитку підприємств машинобудування в цілому.  

Нами були проведені дослідження щодо з’ясування існуючих підходів та 

класифікацій загроз ринкового середовища, економічного розвитку. Серед 

відомих науковців, які розглядали загрози та фактори економічної безпеки 

виділяють таких: класифікацію загроз економічної безпеки держави дослідили 

Лойко В.В. (2013, с. 28), В. Петрушевська (2012) та підприємств Пашнюк Л.О. 

(2013, с. 94), Нусінова О.В. (2011a, с. 97-99), Рябікова Г.В. (2010, с. 299), 

Якубович З.В. (2010, с. 108-109), Репешко І.В. (2009, с. 5-6); фактори 

негативного впливу на економічну безпеку розглянули Орлик О.В. (2014, 

с. 251-255), Філіпковська Л.О. (2014, с. 184-185); класифікацію економічного 

розвитку підприємств дослідили Мала Н. Т., Грабельська О.В. (2012, с. 24). Не 

зважаючи на велику кількість підходів до класифікації розвитку економічної 

безпеки, все ж не враховані всі аспекти та сторони діяльності підприємств саме 

машинобудівної галузі. 

Ми вважаємо, що доцільно розширити класифікацію розвитку 

економічної безпеки підприємств машинобудування, яка, на відміну від 

існуючих, враховує особливості організації виробництва на кожному етапі, 

взаємовідносини між персоналом, забезпеченість ресурсами, вплив факторів 

оточуючого середовища, існуючі загрози, включає ряд класифікаційних ознак, 

що дає змогу підприємствам раціонально організувати процес економічного 

розвитку та економічної безпеки, сприяє покращенню показників фінансової 
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діяльності, попередженню банкрутства за умови врахування наслідків 

можливих ризиків та активної участі адміністрації на всіх рівнях управління.  

Існуючі загрози ринкового середовища звичайно впливають на 

фінансовий механізм діяльності підприємства, але одночасно залежно від 

ступеня впливу даних чинників оточуючого середовища на значимість 

формування розвитку економічної безпеки у кожній сфері діяльності. 

Класифікація розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування 

залежно від впливу оточуючого середовища може змінюватися та представлена 

на рис. 1.3 (Лясковець, 2016а, с. 68-69).  

Безперечно ризики та загрози ринкового середовища впливають на 

функціонування як підприємств машинобудування в цілому, так і на кожну 

сферу діяльності окремо. Тому, ми вважаємо доцільним в розширеній 

класифікації врахувати взаємозалежність розвитку кожної сфери діяльності та 

факторів оточуючого середовища, що дасть змогу забезпечити безпечність та 

надійність розвитку економічної безпеки, врахувати існуючі загрози на 

попередніх етапах розвитку і досвід конкурентів, планувати подальші 

перспективи діяльності. За умов загострення конкурентної боротьби виникає 

необхідність у плануванні розвитку економічної безпеки, яке можливе за умов 

надійності та безпечності розвитку, співпраці керівників та врахування впливу 

зовнішнього середовища на основні сфери розвитку підприємств. Адже саме 

планування розвитку економічної безпеки створює можливості для 

формування, реалізації та контролю основних завдань, цілей, місії розвитку та 

визначення методів їх досягнення (Лясковець, 2016а, с. 69).  

В розширеній класифікації визначені класифікаційні ознаки та вона дає 

змогу з’ясувати якою мірою фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, 

існуючі загрози впливають на основні сфери діяльності підприємств 

машинобудування та відповідно розробити заходи щодо попередження та 

захисту від отримання небажаних результатів протягом довгострокової 

діяльності.  
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Рис. 1.3. Класифікація розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування у кожній сфері діяльності залежно 

від впливу оточуючого середовища  
Примітка: розроблено автором на основі (Орлик, 2014, с. 251-255; Філіпковська та Матвієнко, 2014, с. 184-185; Лойко, 2013, с. 28; Пашнюк, 2013, 

с. 94; Мала та Грабельська, 2012, с. 24; Петрушевська, 2012, с. 444; Нусінова, 2011a, с. 97-99; Рябікова, 2010, с. 299; Якубович, 2010, с. 108-109; Репешко, 

2009, с. 5-6)  
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 Міжнародні чинники, коливання фінансового ринку 

 Професійність керівництва та сфера діяльності 

  
 Міжнародний ринок  

 Постачальники, споживачі, партнери  
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Кожне підприємство прагне до побудови ґрунтовної системи розвитку 

економічної безпеки та має можливість на підставі класифікації визначити 

тісний взаємозв’язок між сферою діяльності та ризиками ринкового 

середовища. Завдяки встановлення подібного зв’язку підприємства мають 

змогу чітко встановити основний напрямок розвитку, приймати раціональні 

управлінські рішення, контролювати процес розвитку, підвищити 

продуктивність праці працівників, зменшити кількість зношеного обладнання, 

залучати досвід іноземних фірм для виробництва нової продукції, скоротити 

енергозатрати та витрати на сировину, укласти довгострокові контракти із 

постачальниками та споживачами, доступність до інформації та її 

конфіденційність, підвищення рівня конкурентоспроможності, поліпшення 

соціальної сфери регіону.  

Розвиток економічної безпеки з одного боку, звичайно, залежить від 

впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, але з іншого також від 

результатів фінансової діяльності, економічного розвитку регіону. Насамперед, 

налагоджений процес виробництва і збуту продукції, висока якість та доступні 

ціни сприяють зростанню надходжень та прибутку, що створює можливості для 

розвитку економічної безпеки. Економічний розвиток та підвищення 

економічної безпеки регіону сприяє поліпшенню соціальної та економічної 

сфери, зростанню заробітних плат та покращенню добробуту населення, що в 

свою чергу позитивно позначається на розвитку безпеки підприємств.  

Для підприємства машинобудування України характерними є проблеми 

щодо: зростання цін на сировину, матеріали та енергоносії; підвищення рівня 

податкового тиску; закриття підприємств; звільнення персоналу та скорочення 

обсягів виробництва; зниження попиту на вітчизняному ринку; складна 

політична ситуація; розірвання контрактів з партнерами. Таким чином, 

подолання існуючих проблем, попередження можливих загроз, захист та 

адаптація підприємств машинобудування до впливу ринкового середовища є 

передумовою для налагодження економічної безпеки та економічного розвитку.  
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1.2. Система та механізм управління розвитком економічної безпеки 

  

За сучасних умов розвитку більшість підприємств машинобудування 

перебуває у досить складному становищі та функціонують за умов 

нестабільності законодавчої бази, погіршення політичної та економічної 

обстановки країни, відсутності будь-яких дотацій, субсидій, тобто підтримки з 

боку державних органів влади. За умов ринкової економіки існують різні 

прояви конкурентної боротьби, частка підприємств машинобудівної галузі 

закривається, відсутні нормальні умови для діяльності та інше зумовили той 

факт, що підприємства змушені налагоджувати рівень розвитку економічної 

безпеки. Одночасно підприємства самостійно організовують свою діяльність, 

процес виробництва та реалізації продукції, налагодження відносин з 

партнерами та є важливою складовою держави, як на внутрішньому так і на 

зовнішньому ринках. Саме підприємства машинобудування формують основну 

долю надходжень до бюджету у вигляді податків та представляють інтереси 

держави на міжнародному ринку. Економічна безпека підприємств постійно 

перебуває під впливом зовнішніх і внутрішніх загроз, тому потрібні певні 

механізми які б забезпечили гарантію та стабільність їхнього функціонування 

та за даних обставин є актуальною потреба у безпеці їхнього розвитку та 

управлінні нею. На підприємствах машинобудування доречно приділяти увагу 

саме розробці системи управління розвитком економічної безпеки з метою 

попередження та запобігання непередбачуваних результатів діяльності, впливу 

чинників ринкового середовища та можливості виникнення кризових ситуацій.  

Одночасно такі проблеми, як наявність слабких сторін діяльності, загроз 

економічного розвитку, низький рівень конкурентоспроможності та збої у 

процесі виробництва, складність відносин з партнерами, відсутність 

інвестування та постійних ринків збуту продукції, шахрайство, незаконні 

перевірки податкових органів, рейдерські атаки, перехід персоналу до 

конкурентів, підроблення документації, навмисне псування продукції, 

неефективність роботи персоналу, нестача власних фінансових ресурсів та інші 
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можуть вирішитися за умов стабільного економічного розвитку, що 

підтверджує потребу у створенні системи управління розвитком економічної 

безпеки. Саме для реалізації системи управління розвитком економічної 

безпеки слід розробляти методи, механізми, засоби, дотримання яких дозволить 

налагодити фінансову діяльність, платоспроможність, незалежність, покращити 

економічну безпеку та захист від впливу загроз ринкового середовища.  

Варто зазначити, що питання процесу управління економічною безпекою 

підприємств розглядали як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, а саме такі 

дослідники: над питанням побудови системи економічної безпеки підприємств 

працювали Лабунська С.В. (2014, с. 284), Орлик О.В. (2014, с. 256), 

Фоміченко І.П., Баркова С.О. (2013, с. 61-62), Кириченко О.С. (2012, с. 267-

269), Локотецька О.В. (2011, с. 200); сформували систему управління 

економічною безпекою підприємств Сосновська І.М. (2015), Васильєв О.В. та 

Мейта В.І. (2013, с. 142-144), Судакова О.І. (2007, с. 194-195); систему 

економічної безпеки та систему управління витратами було удосконалено в 

роботі Ковальчук С.В., Лісовського І.В. (2017, с. 155-159); процес формування 

стратегії забезпечення економічної безпеки розглянув Грозний І.С. (2015, с. 21-

23); алгоритм формування системи економічної безпеки запропонувала 

Живко З.Б. (2014, с. 39); процес управління фінансово-економічною безпекою 

розробили Вергун А.М., Нефедова Т.М., Тарасенко І.О. (2015), систему 

фінансово-економічної безпеки проаналізувала Карковська В.Я. (2013, с. 31-32), 

модель управління системою фінансово-економічної безпеки запропонував 

Столбов В.Ф. та Шаповал Г.М. (2013, с. 107-108); моделювання системи 

управління економічною безпекою здійснив Клопов І.О. (2011, с. 44-50); 

особливості формування системи фінансової безпеки держави, основні методи 

розрахунку та принципи управління фінансовою безпекою розглянули 

Колодізєв О.М., Середіна А.В. (2010, с. 393-395); модель забезпечення 

економічної безпеки запропонувала Бехтер Л.А. (2012a, с. 273-274); структуру 

управління ресурсним забезпеченням економічної безпеки розглянув 

Проскура В.Ф. (2015, с. 196-198). 
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Не зважаючи на численні дослідження даного питання все ж деякі 

складові розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування не 

враховані. На основі проаналізованих робіт та проведеного дослідження нами 

були виявлені суперечності, недоліки, тому постає потреба у пропозиції та 

вдосконаленні системи управління розвитком економічної безпеки підприємств 

машинобудування, яка б охоплювала всі сфери діяльності та здійснювалася 

спеціальною службою управління (рис. 1.4).  

Ми вважаємо за доцільне удосконалити систему управління розвитком 

економічної безпеки (СУРЕБ) саме для підприємств машинобудування, яка, на 

відміну від існуючих, охоплює всі сфери діяльності підприємства на основі 

врахування чинників оточуючого середовища та особливості організації 

процесу діяльності, виробництва, збуту, що дозволяє підвищити рівень захисту 

від негативного впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, 

зменшити насліди загроз ринкового середовища, організувати та наладити 

економічну безпеку, розробити заходи безпеки та контролю за процесом 

діяльності, визначити основні слабкі сторони підприємства, сформувати 

стратегію та організувати стратегічне управління процесом розвитку в цілому з 

метою досягнення бажаного рівня фінансової стійкості та процвітання в 

довгостроковому періоді.  

Дана СУРЕБ являє собою чітко визначену послідовність етапів 

діяльності, що в свою чергу дає можливість зрозуміти та побачити кожну 

окрему дію служби системи управління та проаналізувати рішення які 

приймаються з метою попередження чи уникнення існуючих загроз, 

налагодження економічної безпеки всіх сфер діяльності, а також визначити 

особливості функціонування СУРЕБ в цілому. СУРЕБ складається з етапів 

діяльності та передбачає збір, обробку, аналіз, використання інформації, що дає 

змогу раціонально спланувати дії, методи, засоби функціонування та 

організувати процес розвитку економічної безпеки, тому більш детально 

розглянемо кожен етап. 
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Рис. 1.4. Система управління розвитком економічної безпеки підприємств 

Примітка: розроблено автором на основі (Вергун, Нефедова та Тарасенко 2015; Сосновська, 2015; Живко, 2014, с. 39; Лабунська, 2014, 

с. 284; Орлик, 2014, с. 256; Васильєв та Мейта, 2013, с. 142-144; Карковська, 2013, с. 31-32; Фоміченко та Баркова, 2013, с. 61-62; Кириченко, 2012, 

с. 267-269; Клопов, 2011, с. 44-50; Локотецька, 2011, с. 200; Колодізєв та Середіна, 2010, с. 393-395; Судакова, 2007, с. 194-195)  
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При цьому вагоме значення для попередження, усунення загроз чи 

відшкодування збитків на першому етапі даної СУРЕБ має створення служби 

управління економічною безпекою, які створюються на підприємствах та є 

специфічними для кожного (рис. 1.4). Дана служба управління економічною 

безпекою повинна бути самосійною та незалежною від інших структурних 

підрозділів, унікальною тому, що на кожному підприємстві така служба 

виконує різні обв’язки та залежить від сфери і особливостей функціонування, 

повинна бути оперативною, тобто швидко збирати, якісно обробляти 

інформацію та розробляти рекомендації щодо покращення економічної 

безпеки. До даної служби управління розвитком економічної безпеки, на нашу 

думку повинні входити: юрист, економіст, маркетолог, охорона, аналітик, 

технічний директор системи управління, бухгалтер, логіст, аудитор з питань 

розвитку економічної безпеки та спеціаліст, який здатний вдало організувати та 

налагодити роботу системи управління.  

На другому етапі даної СУРЕБ доречно розподілити повноваження, 

обов’язки та завдання між працівниками служби управління. Адже від вдалої 

організації роботи та злагодженого механізму співпраці залежить подальша 

ефективність не лише системи управління, але й організація розвитку 

економічної безпеки підприємства. Саме налагоджений процес їхньої 

діяльності сприятиме захисту виробленої продукції та приміщень, захисту від 

тиску конкурентів, налагодження процесу виробничої діяльності, збереження 

комерційної таємниці, поліпшення відносин між працівниками та страхування 

умов праці, зменшення негативного впливу з боку держави та відновлення 

економічної безпеки підприємств машинобудування. 

Аналіз внутрішніх та зовнішніх загроз, збір, оцінка зібраної інформації та 

виявлення причин існування внутрішніх загроз відбувається на третьому та 

четвертому етапі діяльності. Даний етап відіграє вагоме значення, оскільки без 

врахування негативного впливу чинників оточуючого середовища та існуючих 

загроз на самому підприємстві не можливо розробити рекомендації щодо їх 

подолання, попередити настання подібних загроз в майбутньому. Процес 
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організації роботи системи управління та спрямування зусиль служби 

управління на подолання визначеної проблеми залежить від аналізу та оцінки 

зібраної інформації. Тому слід ретельно аналізувати всі дані та визначати 

можливі загрози для діяльності підприємств. 

П’ятий етап визначення цілей та мети управління розвитком економічної 

безпеки підприємства (РЕБП) полягає у формуванні службою управління 

основних положень, передумов та визначенні сутності і значення розвитку 

економічної безпеки та на підставі яких визначають ймовірність виникнення 

загроз. Формуються основні цілі та мета, яких далі додержуються працівники 

служби управління та прагнуть досягти з метою налагодження розвитку 

економічної безпеки. 

Етап формування завдань СУРЕБ є основоположним для подальшого 

функціонування служби управління. Саме на даному етапі визначається яким 

чином буде організована та спрямована подальша робота даного підрозділу 

підприємства, які основні функції та принципи будуть виконуватися. 

На сьомому та восьмому етапах служба управління проводить діяльність 

щодо дослідження особливостей ведення бізнесу та аналізу наявних ресурсів, 

планування витрат (рис. 1.4). Тобто ґрунтовно аналізуються відносини з 

конкурентами, постачальниками, споживачами, розглядається процес 

виробництва та його організація, фінансова звітність, визначаються зв’язки 

підприємства з державою, розраховуються основні показники фінансової 

діяльності та заплановані витрати, перевіряється ефективність використання 

фінансових, інформаційних, технологічних, людських ресурсів. На даних 

етапах здійснюється глибокий аналіз ефективності фінансової діяльності та 

стабільності економічної безпеки. 

Оцінка розвитку економічної безпеки за сферами діяльності та виявлення 

загроз ринкового середовища відбувається на дев’ятому і десятому етапах. На 

підставі зібраної інформації щодо діяльності підприємства, проведеного аналізу 

фінансових показників служба управління РЕБП визначає рівень надійності 

економічної безпеки підприємства та оцінює вплив факторів зовнішнього та 
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внутрішнього середовища. У процесі аналізу ринкового середовища 

визначаються найбільш суттєві загрози для РЕБП. 

Далі важливими етапами є побудова класифікації розвитку економічної 

безпеки та розробка заходів щодо попередження загроз ринкового середовища, 

за якими відбувається віднесення всіх виявлених загроз до кожної сфери 

діяльності підприємства, визначення їх впливу та взаємозалежності. На підставі 

даної класифікації служба управління формує та використовує заходи щодо 

ліквідації існуючих загроз для кожної сфери діяльності. 

Тринадцятий та чотирнадцятий етапи характеризуються вибором засобів 

захисту від впливу загроз ринкового середовища та подальшим використання 

розроблених заходів та засобів. До засобів захисту від впливу чинників 

оточуючого середовища відносять: законодавчі, інноваційні, технологічні, 

кадрові, інформаційні, фінансові. Сутність даного етапу полягає в тому, що із 

перелічених заходів захисту обираються ті, які найбільшою мірою 

забезпечують захист окремої сфери діяльності в залежності від виявлених 

загроз. За умови якщо обрані засоби захисту забезпечать налагодження 

економічної безпеки, то відбувається подальше використання даних засобів та 

їх коригування. 

Важливим є п’ятнадцятий етап на якому оцінюється ефективність наявної 

СУРЕБ, тобто визначається ефективність та дієвість засобів захисту від загроз 

ринкового середовища, правильність проведеного аналізу щодо виявлення 

негативних чинників розвитку, сформованих цілей, завдань, мети, 

злагодженість роботи працівників. Можливий вибір службою системи 

управління одного з двох варіантів для подальшої діяльності: перший варіант – 

система управління є ефективною, за цих умов переходять до дев’ятнадцятого 

етапу вибору методів та важелів управління; другий варіант – система 

управління є неефективною та за цих умов виникає необхідність у створенні 

додаткових етапів СУРЕБ. Такими додатковими етапами системи управління є: 

моделювання нової СУРЕБ – розробка нових завдань, принципів, напрямів та 

основ організації, врахування недоліків та з’ясування слабких сторін 
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попередньої системи управління, вивчення досвіду партнерів з питання 

розробки системи управління; ухвалення нової системи управління РЕБП – 

розгляд, аналіз, обговорення запропонованої системи управління, визначення 

слабких та сильних сторін; впровадження нової системи  

управління РЕБП.  

Необхідним є етап вибору методів та важелів економічної безпеки, до 

якого переходять або відразу за умов ефективності системи управління, або 

після проходження додаткових етапів за умови неефективної системи 

управління. До основних методів РЕБП відносять: інвестування, кредитування, 

страхування, планування, контроль, організація. Важелями РЕБП є: податки, 

витрати, надходження, дивіденди, капітал. Служба управління розвитком 

економічної безпеки приймає рішення щодо того, який з визначених методів та 

важелів використати для конкретної галузі діяльності. 

Важливим є двадцятий етап – прогнозування, визначення 

результативності системи управління РЕБП. Відбувається прогнозування 

ефективності та результативності системи управління РЕБП, економічної 

безпеки на підставі впровадження розроблених заходів, методів попередження 

чи усунення існуючих загроз. На даному етапі можливо скорегувати та 

удосконалити систему управління з урахуванням впливу чинників оточуючого 

середовища. 

Заключним етапом є контроль за використанням СУРЕБ. Тобто 

здійснюється контроль та перевірка функціонування системи управління, 

визначається її вплив на економічну безпеку, підбиваються отримані результати 

діяльності із врахуванням існуючих загроз за певний період розвитку. 

Удосконалена система управління розвитком економічної безпеки, на 

відміну від вже відомих, повинна гарантувати не лише економічну безпеку, але 

й захист: працівників, адміністраторів, власника підприємства, тобто належні 

умови праці, страхування, безпечні відносини з партнерами; інформаційних 

ресурсів, тобто збереження комерційної таємниці, повідомлення працівникам 

лише дозволеної інформації; процесу виробництва, збуту продукції, 
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організаційної діяльності шляхом формування основних правил діяльності; 

сировини, матеріалів, готової продукції шляхом створення належних умов для 

їх збереження; відносин з державою та інвесторами на підставі правового 

захисту та дотримання норм чинного законодавства. До першочергових завдань 

СУРЕБ слід віднести: збір інформації щодо існуючих загроз оточуючого 

середовища; аналіз та обробка зібраної інформації, визначення ймовірності 

настання певних обставин та прогнозування економічної безпеки підприємства; 

розробка заходів для попередження загроз зовнішнього середовища; 

дослідження відносин з партнерами та постачальниками, споживачами 

продукції; аналіз та виявлення протиправної діяльності працівників, що може 

позначитися на якості продукції та кінцевих результатах діяльності; аналіз 

потреб та очікувань клієнтів; вивчення відносин підприємства з державою та 

захист його прав; оцінка рівня відповідності випущеної продукції нормам щодо 

вмісту забруднюючих речовин; аналіз ефективності роботи всіх сфер діяльності 

та оцінка їх результативності. 

Удосконалена нами СУРЕБ є індивідуальною для кожного підприємства 

машинобудування та за умови її впровадження сприятиме налагодженню 

економічної безпеки, дасть змогу своєчасно реагувати, захист та усунення 

загроз ринкового середовища, налагодженню рівня платоспроможності, 

добросовісної конкурентної боротьби, покращенню фінансових показників 

діяльності, захист від шахрайства та посягань з боку конкурентів, безпеку 

інформації, ресурсів, кадрів, технології тощо. Варто також зазначити, що при 

формуванні СУРЕБ слід враховувати специфіку діяльності підприємства, 

географічне положення, спеціалізацію, особливості процесу виробництва та 

організації праці, взаємозв’язки з державою, значення підприємства для 

розвитку регіону, області, соціального та матеріального становища персоналу. 

СУРЕБ здійснюється службою управління шляхом виконання 

сформованих етапів діяльності з метою захисту підприємства від чинників 

ринкового середовища. Поряд з цим, за умов зростаючого впливу зовнішніх та 

внутрішніх загроз, важливе значення має механізм управління розвитком 
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економічної безпеки який охоплює методи та прийоми захисту від існуючих 

загроз та має загальний характер. При формуванні механізму управління 

розвитком економічної безпеки (МУРЕБ) слід дотримуватись завдань, цілей, 

мети діяльності, враховувати існуючі проблеми, забезпеченість ресурсами, 

інформацією, якість продукції та обсяг реалізації, попередній досвід розвитку, 

організацію процесу діяльності, виробництва, збуту тощо.   

Процес створення МУРЕБ відображений в працях вітчизняних та 

зарубіжних вчених, кожен з яких відстоював свою думку щодо ролі даного 

механізму та складності його побудови. Зокрема, значний внесок щодо 

побудови механізму управління економічною безпекою здійснили: Живко З. Б. 

(2014), Кулаженко В. В. (2014), Лабунська С. В. (2014), Нікітіна А. В. (2014), 

Сосновська І. М. (2014), Домашенко М. Д. (2013), Каламбет С.В. та 

Воропай В.А. (2013), Кучмійов А. В. (2013), Маслак О. І. та Гришко Н. Є. 

(2013), Бехтер Л.А. (2012b), Полянська А. С. та Бабенко В. В. (2012), 

Горячева К. С. (2006, с. 7).   

У своїй роботі Нікітіна А. В. (2014, с. 184-187) детально розглянула 

систему управління та запропонувала механізм управління економічною 

безпекою. На її думку даний механізм відіграє вагоме значення, оскільки 

забезпечує взаємодію зовнішнього середовища та внутрішніх ресурсів, а також 

охоплює планування, контроль, аналіз інформації у всіх галузях діяльності під 

впливом ризиків оточуючого середовища.  

Бехтер Л. А. (2012b, с. 21-22) дослідила та запропонувала механізм 

забезпечення економічної безпеки підприємства, який спрямований на 

досягнення основних цілей діяльності та передбачає використання важелів, 

інформаційного забезпечення, інструментів та методів з метою захисту від 

зовнішніх та внутрішніх загроз та формування, ухвалення і впровадження 

стратегії розвитку підприємств. 

Каламбет С.В., Воропай В.А. у своїй праці (2013, с. 107-108) 

проаналізували поняття та складові механізму забезпечення економічної 

безпеки. Стверджували, що механізм управління повинен захистити 
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підприємство від негативного впливу чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовища за допомогою комплексу заходів та методів. Також було виявлено 

основні загрози, наслідки для діяльності підприємств, запропоновані шляхи і 

способи їх попередження. 

Механізм управління системою економічної безпеки запропонував 

Живко З. Б. (2014, с. 41-42). На його думку важливими елементами механізму 

управління є моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища, оцінка 

впливу загроз на результати діяльності підприємств, використання системи 

антикризового управління, аналіз економічної безпеки тощо. Були розглянуті 

питання щодо створення служби економічної безпеки та її значення, 

сформований алгоритм системи економічної безпеки, принципи, функції та 

засоби організаційного механізму управління. Як і інші дослідники 

дотримувався думки щодо важливості розробки заходів захисту, стратегії та 

тактики розвитку. 

Механізм управління екологічною безпекою детально проаналізував та 

розкрив Кучмійов А. В. (2013, с. 253-254). Мета даного підходу полягає у 

налагодженні взаємодії між учасниками ринкових відносин, раціонального 

використання ресурсів за допомогою методів, принципів та процесів 

планування з метою захисту екологічної безпеки на рівні підприємств. При 

цьому автором було запропоновано показник для оцінки рівня екологічної 

безпеки та три етапи реалізації механізму управління екологічною безпекою, 

які передбачали встановлення взаємозв’язків у системі управління, розробка та 

впровадження методів і засобів, створення та використання екологізованої 

політики.  

Маслак О. І. та Гришко Н. Є. (2013, с. 200) розглянули сутність категорії 

управління економічною безпекою та запропонували механізм управління 

економічною безпекою, мета якого полягає у визначенні функцій, сутності та 

ролі управлінської діяльності, оцінці рівня впливу негативних чинників 

зовнішнього та внутрішнього середовища на управлінські рішення, порядок 

прийняття рішень щодо розробки та реалізації засобів захисту.  
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Досліджено та запропоновано чотири етапи реалізації схеми механізму 

управління економічною безпекою: до першого етапу автори відносили 

формування цілей, завдань, вибір місії діяльності, врахування впливу загроз 

ринкового середовища з метою виявлення можливостей діяльності 

підприємства; другий етап – полягає у формуванні, ухваленні, виборі стратегії 

управління, налагодженні конкурентоспроможності та інноваційного розвитку; 

третій та четвертий етапи взаємозалежні тому, що відбувається впровадження, 

використання стратегії управління з однієї сторони, а з іншої контроль за 

ефективністю діяльності та оцінка отриманих результатів. Крім того, вчені 

проаналізували та розрахували загрози рівня економічної безпеки на чотирьох 

підприємствах та результати представили у вигляді матриці  

загрози-витрати.  

У процесі наукового дослідження Сосновська І. М. (2014) ґрунтовно 

розглянула сутність, мету, завдання, функції системи управління економічною 

безпекою та обґрунтувала необхідність розробки механізму управління 

економічною безпекою, значення якого полягало у прийнятті, реалізації та 

контролі управлінських рішень з метою покращення роботи всієї системи 

управління. Були охарактеризовані основні складові механізму управління, а 

саме: збір, обробка та аналіз інформації, визначення загроз ринкового 

середовища, оцінка фінансової діяльності підприємства, виконання та 

регулювання управлінських рішень, облік та аналіз результатів діяльності, 

контроль, оцінка ефективності запропонованого механізму управління щодо 

забезпечення надійності економічного розвитку. 

Дещо іншого погляду дотримувалася Лабунська С. В. (2014, с. 284-288), 

яка розглядала економічну безпеку на підставі математичних моделей та 

запропонований механізм управління повинен враховувати вплив загроз 

оточуючого середовища, мінливість даних чинників та прогнозувати можливі 

зміни не лише результатів діяльності, але й факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища. До важливих етапів механізму управління системою 

економічної безпеки автором були віднесені: визначення мети та цілей 
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функціонування; аналіз рівня економічної безпеки та показників діяльності; 

оцінка загроз зовнішнього середовища, прогнозування рівня витрат та 

визначення можливості подолання даних загроз; дослідження наявності та 

ефективності використання фінансових, інформаційних, кадрових, 

технологічних ресурсів; оцінка показників та рівня розвитку економічної 

безпеки, пристосування до мінливості оточуючого середовища; розробка та 

реалізація стратегії розвитку. 

Організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою 

запропонувала Домашенко М. Д. (2013, с. 161), метою якого було формування 

мети, завдань та досягнення основних цілей діяльності, поліпшення рівня 

економічної безпеки, налагодження стабільності розвитку шляхом реалізації 

виважених рішень прийнятих органами управління. При цьому до структури 

даного механізму управління відносилися вплив факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища, принципи, методи управління, забезпеченість 

ресурсами, об’єкт та суб’єкт управління, засоби та заходи захисту, ефективність 

та перевірка результатів. 

У своїх дослідженнях Полянська А. С. та Бабенко В. В. (2012, с. 164-165) 

розглянули трактування сутності економічна безпека, процес формування, 

функціонування моделі управління економічною безпекою та запропонували 

механізм протидії загрозам ринкового середовища, метою якого є формування 

організаційної структури, налагодження процесу діяльності та відносин з 

оточуючим середовищем, розробка заходів щодо підтримання нормального 

стану діяльності підприємств та економічної безпеки. Даний механізм 

управління ґрунтується на визначених принципах, методах, технології 

управління, функціях та інструментах. 

Дослідивши різні погляди щодо механізму управління економічною 

безпекою та узагальнивши праці відомих вчених, ми дійшли висновку, що всі 

існуючі механізми відрізняються, містять певні недоліки, відсутній єдиний 

підхід до ролі і особливостей реалізації механізму управління та не враховано 

специфіку діяльності підприємств машинобудування, що підтверджує потребу 
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в удосконаленні механізму управління розвитком економічної безпеки, як 

складової загальної системи управління (Лясковець, 2017e, с. 82-83) (рис. 1.5). 

Удосконалений нами механізм управління розвитком економічної 

безпеки, на відміну від існуючих, є сукупністю методів та базується на 

принципах, функціях управління, нормативно-правових положеннях, мотивах 

та стимулах, враховує особливості планування, організації, формування, 

використання, розподілу, контролю інформаційних, фінансових, технологічних, 

трудових ресурсів, як складових економічної безпеки, є основою системи 

управління розвитком економічної безпеки та перебуває у тісному 

взаємозв’язку з нею, оскільки він оцінює динаміку розвитку підприємства, що 

забезпечує досягнення основних цілей, прогнозування діяльності, основних 

фінансових показників з метою захисту від банкрутства в майбутньому та 

покращення економічної безпеки.  

За допомогою удосконаленого МУРЕБ існує можливість оцінити загрози 

ринкового середовища не лише сьогодення, але й у перспективі, що позитивно 

впливає на конкурентоспроможність, сприяє своєчасному попередженні та 

усуненні загроз, стійкому розвитку та ефективній діяльності, налагодженню 

управління обсягом виробленої та реалізованої продукції, прибутком, 

витратами, розробці ефективних засобів захисту з метою зменшення числа 

фінансових ризиків.  

Удосконалений нами МУРЕБ здійснюється на 12 етапах, які є 

специфічними для кожного підприємства машинобудування (рис. 1.5).  

На першому етапі МУРЕБ відбувається формування цілей діяльності, 

обґрунтування завдань механізму управління РЕБП, вибір місії діяльності, 

визначення основної мети розвитку економічної безпеки. Даний етап відіграє 

важливу роль в налагодженні та спрямованості механізму управління, адже від 

цього залежить правильність прийняття управлінських рішень. Одночасно 

визначаються основні завдання та цілі щодо налагодження розвитку 

економічної безпеки.   
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Формування цілей діяльності 

Обґрунтування завдань  

механізму управління РЕБП 

Забезпеченість та раціональність  

використання ресурсів 

Механізм управління розвитком економічної безпеки 

Оцінка результатів діяльності,  

планування і прогнозування  

економічної безпеки 

Вибір місії діяльності 

Визначення основної мети  

розвитку економічної безпеки 

 покращення професійної підготовки працівників,  

страхування від небезпечних умов праці; 

 доступність інформації та збереження комерційної таємниці; 

 оновлення застарілого обладнання; 

 зменшення енерговитрат; 

 оптимізація процесу виробництва та збуту продукції; 

 мінімізація витрат та максимізація прибутку; 

 покращення правової захищеності; 

 зменшення викидів у навколишнє середовища, екологізація; 

 забезпечення покращення показників фінансової діяльності,  

платоспроможності, конкуренції. 

Встановлення наявного 

 рівня економічної безпеки 

Етап 1 

Аналіз можливостей та загроз  

економічної безпеки 

Формування та визначення  

економічних інтересів 

Етап 2 

 фінансові; 

 матеріальні; 

 кадрові; 

 інформаційні; 

 технологічні 

 

 
Аналіз чинників  

зовнішнього середовища 
Визначення повноважень,  

обов’язків та рівня відповідальності 

 служби управління та формування 

 механізму управління РЕБП 

    

Узгодженість інтересів  

підприємства з оточуючим  

середовищем та дослідження  

способів їх досягнення 

Аналіз чинників  

внутрішнього середовища 

Етап 3 Етап 4 

Організаційно-економічні 

методи:  
економіко-статистичні, аудит,  
амортизація, оподаткування,  

експертні оцінки 
Інформаційне 

забезпечення: 
 звіти, плани, прогнози,  
показники діяльності 

Принципи управління: надійність, 
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своєчасність, захищеність,  

оперативність 
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Рис. 1.5. Алгоритм побудови механізму управління розвитком економічної безпеки підприємств машинобудування 

Примітка: розроблено автором на основі (Живко, 2014, с. 41-42; Лабунська, 2014, с. 284-288; Нікітіна, 2014, с. 184-187; Сосновська, 

2014; Домашенко, 2013, с. 161; Каламбет та Воропай, 2013, с. 107-108; Кучмійов, 2013, с. 253-254; Маслак та Гришко, 2013, с. 200; Бехтер, 

2012b, с. 21-22; Полянська та Бабенко, 2012, с. 164-165)  
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Другий етап МУРЕБ характеризується такими діями: забезпеченість та 

раціональність використання ресурсів, оцінка результатів діяльності, 

планування і прогнозування економічної безпеки, аналіз можливостей та загроз 

економічного розвитку, формування та визначення економічних інтересів. 

Важливу роль для реалізації сформованих завдань і цілей відіграє аналіз 

ефективності діяльності, фінансових показників, визначення слабких сторін та 

загроз економічної безпеки, що здійснюються на даному етапі. За допомогою 

прогнозування можна оцінити рівень можливих загроз та розробити заходи 

щодо їх попередження чи ліквідації можливих наслідків. 

Після визначення результатів діяльності підприємства відбувається 

оцінка чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, що здійснюється на 

третьому етапі (рис. 1.5). Тобто визначається рівень негативного впливу 

факторів зовнішнього середовища, аналізується їх взаємодія з підприємством з 

метою подальшої розробки заходів та методів їх уникнення. 

На четвертому та п’ятому етапах відбувається чіткий розподіл обов’язків 

та повноважень між працівниками служби управління з метою виконання 

поставлених завдань, цілей та формування механізму управління розвитком 

економічної безпеки. Важливими складовими даного механізму управління є: 

методи, принципи, функції, правове забезпечення, інформаційне забезпечення, 

організаційні засоби, контролюючий механізм, фінансові стимули та санкції. 

Саме завдяки використовуючи принципи, функції, методи, інформацію та інше 

налагоджується та здійснюється механізм управління, оскільки завдяки його 

основним складовим виконуються завдання, цілі, аналізується фінансова 

діяльність та чинники ринкового середовища, розробляються способи захисту 

від існуючих загроз та створюється стратегія розвитку. 

Наступним не менш важливим етапом є оцінка рівня наявної економічної 

безпеки та враховуючи загрози ринкового середовища розробка заходів захисту 

з метою покращення діяльності та розвитку. На даному етапі на підставі 

виявлених загроз приймаються управлінські рішення, відбувається підготовка 
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документів щодо ухвалення даних рішень та формується система 

антикризового управління.  

На сьомому та восьмому етапах МУРЕБ оцінюється ефективність 

запропонованих заходів та засобів подолання виявлених загроз ринкового 

середовища, відбувається корегування управлінських рішень за необхідності. 

За умови якщо управлінські рішення та запропоновані заходи є ефективними 

відбувається їх використання. Одночасно розроблені заходи захисту повинні 

враховувати специфіку роботи кожної сфери діяльності підприємства, 

забезпеченість ресурсами, виявляти які саме зовнішні чинники негативно 

впливають на конкретну сферу діяльності, і лише за цих умов пропоновані 

засоби захисту забезпечать стабільність економічної безпеки. 

Після впровадження запропонованих заходів захисту відбувається 

розробка, вибір, реалізація стратегії управління розвитком економічної безпеки. 

За умов формування даної стратегії враховується вплив проаналізованих 

чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, сформовані цілі, завдання. 

Стратегічне управління сприяє досягненню встановлених цілей і завдань, 

ефективному використанню ресурсів, визначає можливості і загрози розвитку, 

впливає на фінансові результати діяльності, рівень конкурентоспроможності, 

всі сфери діяльності підприємства, а також на рівень розвитку економічної 

безпеки. 

Важливе значення відіграє етап перевірки результатів діяльності служби 

управління щодо розробки і впровадження методів захисту, аналізу зовнішніх 

та внутрішніх загроз, розробки стратегії управління, ефективності прийнятих 

управлінських рішень та на підставі результатів проведеної перевірки 

формується конкурентна позиція на ринку, налагоджується розвиток 

економічної безпеки, відносини з партнерами, залучаються інвестиції та зростає 

інноваційний потенціал. На останньому етапі проводиться аналіз та оцінка 

ефективності використаного МУРЕБ. Отже, на даному етапі визначається 

рівень досягнутої економічно безпеки, поліпшення показників діяльності та 

фінансової стійкості в цілому. 
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МУРЕБ повинен ґрунтуватися на принципах, функціях, методах, 

інструментах, засобах захисту та враховувати інтереси і цілі діяльності 

підприємств за умов дотримання чинного законодавства. Реалізація МУРЕБ 

здійснюється шляхом врахування наявних витрат та прибутку підприємства, 

обсягу фінансових ресурсів та оборотних коштів, забезпеченості технологією, 

структури грошових потоків, інвестицій, договорів про співпрацю, обсягів 

виробленої та реалізованої продукції, залишків на складах, обсягу 

енергоспоживання (Лясковець, 2017e, с. 82-83).   

Важливими завданнями удосконаленого механізму управління РЕБП 

машинобудування є: поліпшення ліквідності, платоспроможності, основних 

показників діяльності; встановлення залежності між наявними ресурсами та 

впливом факторів ринкового середовища з метою дослідження попиту та 

покращення якості продукції; сприяння досягненню цілей та завдань 

діяльності; налагодження процесу моніторингу та контролю за результатами 

діяльності; розробка системи прогнозування заданих параметрів з метою 

визначення відхилень від заданих показників; покращення системи нагляду за 

діяльністю персоналу щодо уникнення халатності, протиправних дій, 

розголошення чи продажу інформації конкурентам; усунення та ліквідація 

виявлених у процесі діяльності системи управління РЕБП загроз ринкового 

середовища; організація системи контролю за рівнем заборгованості; створення 

системи оцінки рівня небезпечності та перевірки небезпечних факторів 

ринкового середовища, виявлених системою управління РЕБП; розробка та 

реалізація системи аналізу, планування, використання та контроль вільних 

фінансових ресурсів. 

Розробленням та реалізацією МУРЕБ також повинна займатися служба 

управління економічної безпеки, яка є складовою системи управління РЕБП та 

організовує роботу всієї системи. Служба управління повинна слідкувати за 

станом економічної безпеки та рівнем безпеки, контролювати будь-які зміни у 

діяльності підприємства, своєчасно реагувати на такі зміни, розробляти та 

впроваджувати засоби захисту від впливу зовнішніх та внутрішніх загроз, 
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готувати документацію щодо виявлених загроз, перешкод та існуючих проблем 

з метою їх швидкого узгодження та усунення, контролювати виконання 

прийнятих рішень та розроблених пропозицій. Тобто працівники даної служби 

управління повинні бути:  

1. компетентними у своїй сфері діяльності щодо правильного здійснення 

оцінки існуючих загроз та підписання відповідної документації, складання 

звітів, тобто мати відповідний рівень професійної підготовки; відповідальність, 

надійність; 

2. наполегливість – тобто ефективно використовувати інформацію, наявні 

ресурси, налагоджувати зв’язки з іншими підприємствами, сприяти 

налагодженню відносин в колективі, раціонально організовувати роботу 

персоналу, процес збирання та обробки інформації, своєчасне подання 

документів та розробка методів захисту як підприємства, так і персоналу; 

3. інноваційність, ініціатива, організаторські здібності – тобто здатність 

до нових способів подолання загроз шляхом зменшення витрат, створення 

нових ідей, здатність швидко оцінювати рівень загроз та формувати і приймати 

рішення щодо ліквідації даних загроз, ефективно розподіляти обов’язки між 

підлеглими служби управління, можливість ризикувати при прийнятті рішень 

за умов значного рівня загроз.  

Удосконалений МУРЕБ створить можливості для покращення організації 

самої системи управління, налагодження взаємозв’язку між внутрішнім та 

зовнішнім середовищем, підвищення рівня конкурентоспроможності, 

покращення системи моніторингу за станом розвитку підприємства, дасть 

змогу прогнозувати економічну безпеку в майбутньому з метою попередження 

небезпеки та розробки заходів для її уникнення. Тому, за сучасних умов 

розвитку, впровадження механізму та системи управління розвитком 

економічної безпеки на підприємствах машинобудування є важливим 

завданням для налагодження розвитку економічної безпеки, поліпшення 

функціонування та стійкості розвитку.  
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1.3. Методичні підходи до оцінки розвитку економічної безпеки 

підприємств машинобудування 

 

Розвиток економічної безпеки та рівень стабільності функціонування є 

основними показниками та гарантією подальшої успішної діяльності 

підприємств машинобудування, адже в умовах постійної змінності чинників 

оточуючого середовища, складності економічної та політичної обстановки в 

Україні, зростаючими потребами і вимогами споживачів та інноваційного 

розвитку провідних компаній світу актуальним є впровадження механізмів та 

системи управління розвитком економічної безпеки. Протягом тривалого 

періоду такі механізми та системи були запропоновані, визначені їх 

організаційні особливості та процес впровадження, структурні елементи та 

етапи функціонування, створені спеціальні служби управління для 

впровадження даних механізмів у діяльності підприємств.  

Проте реалізація механізмів розвитку економічної безпеки (РЕБ) по-

перше повинна ґрунтуватися на методах, способах та методиках оцінювання 

рівня економічної безпеки. По-друге для налагодження РЕБ необхідно 

враховувати основні показники діяльності підприємства: розмір прибутку та 

частку витрат, обсяг виробленої продукції, джерела збуту, зношеність 

обладнання, наявність оборотних коштів, витрати на енергоспоживання, 

собівартість продукції, плинність кадрів та професійність працівників, 

наявність заборгованості, якість та конкурентоспроможність продукції, 

модернізація і автоматизація процесу виробництва продукції, система захисту 

працівників і підрозділів підприємства, екологічність виробленої продукції, 

рівень правової захищеності від втручання органів державної влади та 

конкурентів, оцінка ефективності використання ресурсів.  

Найчастіше методи оцінки ефективності РЕБ базуються як на основних 

показниках діяльності підприємства, так і враховують коефіцієнти та показники 

рентабельності, фінансової стійкості, ділової активності, платоспроможності. 

Поряд з методами використовують різні підходи та способи оцінки РЕБ. Дані 
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методи, способи та підходи є основою збору інформації, аналізу, оцінки та 

характеристики економічної безпеки, надійності підприємства, рівня розвитку, 

захищеності від існуючих загроз та відрізняються критеріями визначення 

економічної безпеки, способом проведення розрахунків, інформаційним 

забезпеченням та практичним призначення. Більшість підприємств функціонує 

протягом довгострокового періоду і тому виникає необхідність 

використовувати не лише методи оцінки РЕБ загалом, але й за допомогою 

показників проводити аналіз основних складових економічної безпеки, таких 

як: кадрова, інформаційна, фінансова, технологічна, інноваційна, правова, 

інвестиційна, екологічна, охоронна (Лясковець, 2017d, с. 86-88).  

За умов відсутності на підприємствах машинобудування ефективних 

засобів захисту від факторів внутрішнього та зовнішнього середовища 

впроваджуються механізми, системи управління економічною безпекою з 

метою розробки способів уникнення, попередження, страхування та усунення 

виявлених наслідків та для подальшого аналізу стабільності функціонування і 

визначення рівня РЕБ. Актуальним є питання щодо використання методів та 

показників оцінки економічної безпеки і надійності. Варто зауважити, що 

використання методів оцінки рівня економічної безпеки, критеріїв оцінки та 

показників стабільності фінансової діяльності на кожному підприємстві є 

індивідуальними та залежать від специфіки діяльності, конкретних умов, 

впливу факторів оточуючого середовища, управлінських рішень служби 

управління, доступності інформації тощо (Лясковець, 2017d, с. 87).  

Більшість вітчизняних та зарубіжних вчених розглядали методи оцінки 

фінансової, економічної безпеки на рівні держави, що підтверджує той факт, що 

на рівні підприємств методи оцінки РЕБ не в повній мірі розроблені, не 

обґрунтовано механізм їх використання, що підтверджує актуальність даного 

питання. Вивченню теоретичних та практичних основ використання 

показників, критеріїв та методів оцінки РЕБ підприємств присвячено праці 

таких вчених, як: Венглюк І. В. (2014), Гришко Н. Є. (2013), Передерєєва О.С. 

(2012), Іванова Н. С. (2010), Марущак С. М. (2010, с. 116-118), Матвійчук Л. О. 
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(2010, с. 330-332), Шемаєва Л. Г. (2010, с. 16-19), Прокопішина О. В. (2009, с. 9-

10), Яременко О. Ф. (2009, с. 10-12), Нагорна І. І. (2008, с. 243-255), 

Пілова Д. П. (2007, с. 6-9), Подлужна Н. О. (2003, с. 8-9), Євдокимов Ф. І., 

Ілляшенко С. М. (2002, с. 16-22), Мізіна О. В., Бородіна О. О. (2002, с. 7-10). 

У процесі проведеного аналізу було з’ясовано, що схожих підходів до 

аналізу економічної безпеки немає, більшість методів оцінки складні, 

потребують вдосконалення та є досить витратними для їх реалізації та кожен з 

авторів виділяв різні методики до оцінки рівня РЕБ і використовував різні 

показники фінансової діяльності підприємств (Лясковець, 2017d, с. 88). Тому 

розглянемо положення деяких авторів більш детально, які на нашу думку варто 

застосовувати на підприємствах машинобудування. 

На думку автора статті Венглюк І. В. (2014, с. 249-254) для аналізу та 

встановлення рівня соціально-економічної безпеки слід дотримуватися 

чотирьох способів оцінки, а саме (рис. 1.6): економіко-математичний, 

індикаторний, прибутково-інвестиційний, ресурсно-функціональний. Автором 

було детально проаналізовано бачення представників кожного із підходів 

оцінки економічної безпеки, визначено переваги та недоліки, обґрунтовано 

необхідність реалізації даних способів в практичній діяльності підприємств.  

Індикаторний спосіб оцінки базується на основних критеріях або 

показниках оцінки економічної безпеки, тобто даний метод дає змогу порівняти 

порогове значення з отриманими або фактичними результатами діяльності 

підприємств та індикатори перебувають у постійному взаємозв’язку (Іванова, 

2010, с. 53-55; Козаченко, Пономарьов та Ляшенко 2003, с. 134). Автор 

стверджував, що даний метод дозволяє ефективно оцінити розвиток 

економічної безпеки, проаналізувати основні сфери функціонування, оскільки 

здійснюється за допомогою групи індикаторів. Проте даний метод має і 

недоліки тому що індикатори не завжди враховують напрями діяльності, 

процес виробництва та технологічне оснащення, форму власності, частку 

залучених коштів, договірні відносини з партнерами та конкурентами, вплив 

чинників оточуючого середовища.  
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Рис. 1.6. Способи оцінки рівня соціально-економічної безпеки 

Примітка: узагальнено автором на основі (Дяченко, 2015, с. 33-34; Венглюк, 2014, 

с. 249-254; Іванова, 2010, с. 53-55)  

Індикативний спосіб 

Способи оцінки рівня соціально-економічної безпеки 

Індикатори виробництва 

Соціальні індикатори 

 забезпеченість обладнанням, технічне оснащення; 

 частка активів та пасивів; 

 частка НТП, сума інвестицій; 

 завантаженість виробничих потужностей; 

 коефіцієнт оновлення та вибуття виробничих фондів; 

 обсяги виробленої та реалізованої продукції. 

 розмір заробітної плати, страхування працівників; 

 умови праці, вікова структура; 

 коефіцієнт плинності кадрів; 

 рівень професіоналізму; 

 коефіцієнт заміщення кадрів; 

 рівень перепідготовки кадрів; 

 заборгованість із виплати заробітної плати. 

Фінансові індикатори 

 коефіцієнт фінансової стійкості; 

 коефіцієнт ліквідності; 

 рентабельність виробництва; 

 рентабельність капіталу; рентабельність активів; 

 коефіцієнт автономії; прибутки та витрати. 

Ресурсно-функціональний спосіб 
Фактори виробництва 

Функція сукупного індексу 

соціально-економічної безпеки: 

СКЕБ= , де ki – значення часток критеріїв 

соціально-економічної безпеки; 

di – питома вага важливості складників 

соціально-економічної безпеки. 

Частка функціонального критерію 

соціально-економічної безпеки: 

ЧФК=Швідв./ (В+Шзаг.), 

де Швідв. – розмір потенційної  

шкоди, грн.; 

В – витрати на здійснення заходів  

для запобігання шкоди, грн.; 

Шзаг. – заподіяний збиток, грн. 
Питома частка функціональних складових 

для соціально-економічної безпеки. 

1 

2 

3 
Економіко-математичний спосіб Сукупний індекс соціально-економічної безпеки: 

Рек.б.= F(Xi)=b1f(x1)+ b2f(x2)+…+ bnf(xn), 

де x1, x2, …, x n – базові показники діяльності підприємства; 

b1, b2,…, bn – питома вага пріоритетності кожного  

показника для соціально-економічної безпеки ( ) ; 

n – кількість показників. 

Показники мінімум – Рек.б.>0, 

показники максимум Рек.б.<0, 

показники інтервал Рек.б.=0 

Принципи  

показників:  

надійності,  

зіставності,  

незалежні,  

узагальнюючі. 

4 

Прибутково-інвестиційний спосіб 

Індекс оцінювання рівня соціально-економічної безпеки: 
РЕ.Б.=БІ

t

.
/І 

t
Е.Б., 

де БІ
t

.. 
– брутто-інвестиції в t –ому році, грн.; 

І 
t
Е.Б. – інвестиції в t –ому році на підтримку  

соціально-економічної безпеки, грн. 

Характеристика   

соціально- 

економічної 

 безпеки підприємств. 

Узгодженість інтересів  

підприємств 

 та суб’єктів зовнішнього 

 середовища, обсяг прибутку  

та інвестицій. 
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Автором був проаналізований економіко-математичний спосіб для оцінки 

економічної безпеки який базувався на врахуванні чинників оточуючого 

середовища та показників фінансової діяльності, сильних та слабких сторін, 

можливостей і загроз розвитку. Було розраховано функцію, побудовано графік 

функції та визначено граничні межі (Венглюк, 2014, с. 250-251). З метою 

використання показників в процесі математичного аналізу слід дотримуватися 

принципів: систематичність показників, надійність, незалежність, правдивість 

(Городня, 2010). Недоліком даного підходу є трудомісткість, адже потребує 

великого обсягу інформації, складність розрахунків, потреба у кваліфікованому 

персоналі, що обмежує можливість його використання в діяльності підприємств 

машинобудування. 

Вагоме значення відіграє ресурсно-функціональний спосіб, метою якого 

була оцінка ефективності використання ресурсів, зокрема персонал, 

інформаційні, фінансові, технологічні та на підставі отриманих даних 

визначення економічної безпеки (Покропивний, 2001, с. 469). Даний метод 

ґрунтується на порівнянні отриманих результатів з показниками попередніх 

періодів та результатами діяльності інших підприємств. Перевагою даного 

підходу є можливість оцінки основних складових економічної безпеки, 

врахування всіх результатів діяльності підприємств, існуючих загроз, 

визначення можливих збитків, тому він часто використовується на 

підприємствах. Недоліком ресурсно-функціонального методу є суб’єктивність 

оцінки, оскільки висновки формують експерти та прогнозування максимальних 

результатів діяльності. 

Прибутково-інвестиційний метод базується на поєднанні діяльності 

підприємства із впливом чинників зовнішнього середовища, взаємоузгодженні 

їх інтересів та порівнянні наявного обсягу інвестицій і обсягу інвестицій, який 

необхідно витратити (Венглюк, 2014, с. 253-254; Пономарьов, 2000). Вченим 

було розглянуто рівень, індекс соціально-економічної безпеки та відповідну 

характеристику підприємства. Тобто було встановлено, що за умови 

задоволення інтересів постачальників, споживачів, партнерів збільшується 
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обсяг прибутку та відповідно поліпшується економічна безпека. Проте РЕБ 

залежить не лише від прибутку та інвестицій, але й від всіх показників 

діяльності у кожному структурному підрозділі підприємства та від змінних 

зовнішніх і внутрішніх загроз, а також стан підприємства не можна визначити 

враховуючи лише обсяг інвестицій, тому значення індексу, рівня соціально-

економічної безпеки є сумнівним.  

Нагорна І. І. (2008, с. 243-255) у своєму дослідженні проаналізувала 

поняття та сутність, запропонувала власне трактування економічної безпеки 

підприємств, обґрунтувала необхідність використання методів оцінки рівня 

економічної безпеки та запропонувала десять складових економічної безпеки. 

Було обґрунтовано необхідність поетапного аналізу кожної складової 

економічної безпеки шляхом використання методів та показників оцінки рівня 

економічної безпеки та до таких складових віднесено (рис. 1.7): кадрову, 

екологічну, інноваційну, фінансову, технологічну, інтелектуальну, правову, 

силову, ретроспективну, інформаційну. Тобто автор дотримувався позиції щодо 

необхідності визначення вагомих показників для кожної сфери діяльності з 

урахуванням статистичних методів та факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища, адже рівень економічної безпеки залежить від характеристики 

кожної складової економічної безпеки окремо. 

Однією з важливих складових економічної безпеки є фінансова сфера 

діяльності, за якою визначається ефективність формування, розподілу, 

використання та контролю фінансових ресурсів, оборотних коштів, 

визначається рівень фінансової стійкості, незалежності та платоспроможності 

підприємства (Кононенко, 2003, с. 41). Для аналізу та оцінки фінансової 

складової економічної безпеки використовуються відповідні показники та 

коефіцієнти, які в основному характеризують ефективність використання 

оборотних коштів, наявність запасів та заборгованості, суму власного та 

позикового капіталу, обсяг витрат то реалізованої продукції. За результатами 

проведеного аналізу визначали рівень фінансової стійкості підприємства.  
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Рис. 1.7. Структура показників основних складових економічної безпеки підприємства  

Примітка: узагальнено автором на основі (Косянчук, 2014, с. 60-61; Халіна, 2014, с. 177-180; Корнієнко, 2013, с. 338-341; Нусінова, 2011b, 

с. 62-63; Шергіна та Кузнецова, 2010, с. 208-211; Нагорна, 2008, с. 243-255; Ілляшенко, 2004, с. 156-160; Кононенко, 2003, с. 41)  

Ф
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со

в
а
 

ск
л
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о
в
а
  надлишок або нестача власних оборотних коштів; 

 надлишок або нестача власних оборотних коштів і 

довгострокових позикових джерел формування запасів; 

 надлишок або нестача загальної величини основних  

джерел формування запасів. 

Рівень фінансової стійкості 

абсолютна фінансова безпека; 

задовільна фінансова безпека; 

незадовільна фінансова безпека; 

критична фінансова безпека. 

Інтелектуальна 

складова 

 коефіцієнт кваліфікації працівників (Ккв); 

 інтелектуальна-озброєність (Кіо); 

 норма доходності співробітників підприємства  

від використання інтелектуальної власності (Кд). 

 

Рівень інтелектуальної безпеки 

абсолютна безпека – Ккв>0,105, Кіо>19,75, Кд>72,87; 

задовільна безпека – 0,105≥Ккв>0,072, 19,75 

≥Кіо>14,5, 72,86≥Кд>48,73; 

незадовільна безпека – 0,072≥Ккв>0,039, 14,5 

≥Кіо>9,25, 48,72≥Кд>24,59; 

критична безпека – Ккв≤0,039, Кіо≤9,25, Кд≤24,58. 

Кадрова  

складова 

 коефіцієнт плинності кадрів (Кп); 

 коефіцієнт фізичного старіння кадрів (Кв); 

 фондоозброєність працівників (Фо); 

 фондоозброєність працівників підприємства  

фондами невиробничого призначення (Фно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рівень кадрової  

безпеки 

абсолютна безпека; 

задовільна безпека; 

незадовільна безпека; 

критична безпека. 

Т
ех

н
ік

о
-т

ех
н

о
л
о

гі
ч

н
а
 

ск
л
ад

о
в
а
 

 частка продукції підприємства, що перевищує та            

відповідає кращим світовим аналогам (Кп.прод.); 

 частка технологічного устаткування, що  

відповідає світовим аналогам (Кп.т.); 

 частка продукції, що випускається підприємством, 

яка захищена патентами (Кпат.прод.).  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рівень техніко-технологічної  

безпеки 

абсолютна безпека; 

задовільна безпека; 

незадовільна безпека; 

критична безпека. 

П
о

л
іт

и
к
о

-п
р

ав
о

в
а
 

ск
л
ад

о
в
а
  питома вага судових й арбітражних справ (Кс.ар.) ; 

 частка виграних судових й арбітражних справ (Квю); 

 питома вага одержаних і сплачених штрафних  

санкцій (Кш); 

 частка витрат на юридичне забезпечення діяльності  

підприємства в загальній структурі його виробничих  

витрат (Кв.юр.). 

  

  

  

  

  

  

  

  

Рівень політики-правової  

безпеки 

абсолютна безпека; 

задовільна безпека; 

критична безпека. 

Ін
ф

о
р

м
ац

ій
н

а
 

ск
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о
в
а
 

 коефіцієнт повноти; 

 коефіцієнт точної інформації; 

 коефіцієнт суперечності інформації. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Ін
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в
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н

а
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о
в
а
 

 коефіцієнт впровадження нових інноваційних  

видів продукції (Кі.п.); 

 частка інноваційних підходів, які використовують  

у виробничому процесі (Кі.під.). 

  

  

  

  

  

  

  

  

Рівень інноваційної безпеки 

абсолютна безпека; 

задовільна безпека; 

незадовільна безпека; 

критична безпека. 

Е
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л
о
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н
а 
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в
а
 

Середньозважений рівень  

окремих факторів 

  

  

  

  

  

  

С
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в
а
 

ск
л
ад

о
в
а
 

 частка витрат на охорону підприємства  

в загальній структурі виробничих витрат (Кв.ох.); 

 забезпеченість працівників підприємства  

службою охорони (Ксб). 

  

  

  

  

  

  

  

Рівень силової безпеки 

висока безпека; 

середня безпека; 

низька безпека. 

Ретроспективна 

складова 

- рентабельність виробництва; 

- рентабельність продукції; 

- рентабельність продажів; 

- рентабельність праці; 

- рентабельність необоротних активів; 

- рентабельність інновацій. 

  

  

  

  

  

  

Рівень ретроспективної  

безпеки 

абсолютна безпека; 

задовільна безпека; 

незадовільна безпека; 

критична безпека. 
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2 

3 
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7
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Наступним елементом економічної безпеки підприємства є 

інтелектуальна складова за якою визначається рівень розвитку підприємства 

щодо впровадження нових методів та технології виробництва, рівень 

кваліфікації та професійної підготовки працівників, можливість 

перепідготовки, можливість новаторського розвитку та впровадження ідей, 

винаходів персоналу. Для оцінки інтелектуальної складової теж 

використовується група коефіцієнтів та методи математичної статистики, за 

якими визначається рівень інтелектуальної безпеки. З інтелектуальною 

складовою пов’язана кадрова складова, за якою визначається плинність кадрів, 

безпечність умов праці, відносини в колективі, злагодженість процесу праці, 

рівень оновлення кадрів шляхом залучення молодих фахівців, чесність та 

збереження комерційної таємниці, інформованість та участь у вирішенні 

окремих питань.  

Далі проводиться аналіз показників техніко-технологічної складової, 

тобто визначається частка нового обладнання, ступіть зношеності обладнання, 

аналізується технологія виробництва, які впливають на якість продукції, 

конкурентоспроможність, обсяг витрат, економію енергоспоживання, 

відносини з партнерами та задоволення потреб покупців. За проаналізованими 

показниками визначається частка конкурентоспроможної продукції та 

порівнюється з аналогами на міжнародних ринках. Вагоме значення відіграє 

аналіз показників політико-правової складової, адже за складної політичної 

ситуації та недосконалості законодавства погіршується правова захищеність і 

ефективність діяльності підприємств, порядок укладення договорів та права 

працівників, підприємства в цілому та як наслідок порушуються судові справи, 

стягуються штрафні санкції.  

Інформаційна та інноваційна складові визначають рівень економічної 

безпеки, впливають на ефективність функціонування підприємств та з метою їх 

оцінки застосовують групу показників (Ілляшенко, 2004, с. 160). Насамперед 

доступність, правдивість, захищеність інформації, збереження комерційної 

безпеки, доступ до фінансової звітності впливають на ефективність 
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управлінських рішень. Інноваційна діяльність впливає на рівень 

конкурентоспроможності, імідж підприємства, довгострокові контракти з 

партнерами, виробництво нових видів продукції чи надання послуг, 

спеціалізацію та сферу діяльності, модернізацію обладнання, раціональність 

використання ресурсів.  

Ефективність діяльності підприємства та рівень економічної безпеки 

також визначають екологічна, силова та ретроспективна складові, для аналізу 

яких використовують методи оцінки та показники діяльності за визначений 

період. При виробництві продукції слід дотримуватися норм щодо вмісту 

шкідливих речовин, регулювати викиди у навколишнє середовище, 

дотримуватися технології виробництва. В основі силовою складової закладено 

налагодження системи охорони підприємства та його працівників з метою 

уникнення шпіонажу, розголошення інформації, передачі конфіденційних 

даних конкурентам, небезпечних умов праці, що є загрозою для здоров’я та 

життя працівників. За результатами оцінки показників ретроспективної 

складової та отриманих даних існує можливість визначити перспективи 

розвитку підприємства в майбутньому, тобто спрогнозувати можливі показники 

фінансової діяльності, існуючі загрози факторів зовнішнього середовища.  

Привертає увагу робота Ілляшенко С. М. (2002, с. 16-22), який у своєму 

дослідженні провів аналіз основних показників фінансової діяльності, рівня 

фінансової незалежності, платоспроможності, стійкості та на підставі 

отриманих даних встановив рівень економічної безпеки. На відміну від 

попереднього дослідження Нагорної І. І. він сформував та обґрунтував 

використання п’яти рівнів фінансової безпеки, зокрема абсолютний, 

нормальний, хиткий, критичний та кризовий та удосконалив інтегральний 

показник економічної безпеки. Кожне з проаналізованих підприємств 

запропоновано відносити до визначеного рівня фінансової безпеки в залежності 

від отриманих результатів фінансового аналізу, наявності фінансових ресурсів, 

суми власного та залученого капіталу, частки оборотних коштів, рівня 

заборгованості, співвідношення витрат та доходу, обсягу продажу продукції 
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тощо. У статті Ілляшенко С. М. (2003) доповнив складові економічної безпеки 

двома новими, зокрема ринкова, інтерфейсна та вдосконалив систему оцінки 

рівня економічної безпеки. Звичайно, перевагою його методики є врахування 

всіх аспектів економічної безпеки, тобто всіх сфер діяльності підприємства, але 

дана методика потребує тривалого часу, великої кількості даних, залучення 

експертів, що є негативною стороною. 

Євдокимов Ф. І., Мізіна О. В., Бородіна О. О. (2002, с. 6) пропонували 

використовувати систему бальних оцінок для оцінки рівня економічної безпеки. 

В процесі дослідження вченими було визначено основні показники оцінки 

економічної безпеки, для кожного встановлено відповідний рейтинг в 

залежності від значення і ролі показника та за результатами аналізу 

запропоновано три класи РЕБ. 

На думку Гришко Н. Є. (2013, с. 65-67) при комплексній оцінці 

економічної безпеки слід враховувати результати діяльності всіх сфер 

функціонування підприємства з метою отримання правдивої, об’єктивної, 

змістовної інформації щодо основних показників діяльності у довгостроковому 

періоді та визначення економічної захищеності, стабільності розвитку. Автором 

було запропоновано систему з 29 показників, які перебувають у тісному 

взаємозв’язку та надають інформацію щодо обсягу визначеного явища на певну 

дату та швидкість розвитку явища. В процесі дослідження було визначено 

технологічну, кадрову, виробничу, фінансову, збутову та інтерфейсну складові 

економічної безпеки та виділено три підсистеми, які об’єднують шість груп 

показників оцінки економічної безпеки. Кожна з проаналізованих складових 

має свою мету, завдання, функції та принципи, визначається за конкретною 

групою показників та критеріїв. Було запропоновано інтегральну модель оцінки 

рівня економічної безпеки за якою передбачається визначення балів для кожної 

групи показників (Гришко, 2013, с. 67-69). Перевагою даного методичного 

підходу є можливість врахувати всі аспекти діяльності підприємств 

машинобудування, проводити ґрунтовний аналіз рівня РЕБ, визначати вплив 

чинників зовнішнього середовища на кожну сферу діяльності, вносити зміни та 
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корективи щодо аналізу запропонованих показників за умов змінності чинників 

оточуючого середовища, зміни стратегії розвитку, галузі діяльності.  

Алгоритм оцінки економічної безпеки був запропонований 

Яременко О. Ф. (2009, с. 10-12), яка передбачала вибір, розрахунок та аналіз 

показників, оцінку коефіцієнтів та розрахунок індексу економічної безпеки. 

Запропонований методичний підхід сприяє визначенню сильних та слабких 

сторін діяльності підприємства з метою уникнення загроз, розробці заходів 

захисту від чинників зовнішнього та внутрішнього середовища і враховує 

визначені групи показників за окремими складовими безпеки такими, як: 

захисна, кадрова, фінансова, ресурсна, технологічна, екологічна, правова, 

інтерфейсна, ринкова, міжнародна, інформаційна. Дана методика, подібно до 

інших, враховує всі сфери діяльності, що стосуються розвитку економічної 

безпеки, але потребує тривалого часу, фінансових ресурсів та проводиться 

експертами, що зумовлює суб’єктивізм прийняття рішень.  

Комплексну оцінку економічної безпеки у своєму дослідженні 

запропонувала Шемаєва Л. Г. (2010, с. 16-19). Запропонована комплексна 

оцінка ґрунтувалася на використанні таких показників: показники ефективності 

діяльності підприємства; показники незалежності підприємства; показники, що 

відображають зв’язки підприємства із зовнішнім середовищем. Автором 

розроблено шкалу оцінки рівня економічної безпеки підприємства та 

проаналізовано безпечність розвитку на 50 підприємствах. Перевагою даного 

методу оцінки економічної безпеки є його апробація, отримані результати 

враховують налагодження відносин з партнерами, споживачами, конкурентами, 

тобто суб’єктами зовнішнього середовища.  

У своєму дослідженні Прокопішина О. В. (2009, с. 9-10) провела 

детальний аналіз економічної безпеки діяльності та стану підприємства в 

цілому. Обґрунтовано, що для визначення економічної безпеки підприємства 

слід використати показники ефективності формування, розподілу та 

використання власних та залучених ресурсів підприємства. За цих умов 

здійснюється порівняння отриманих показників із запланованими, визначається 
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негативний вплив чинників оточуючого середовища, використовуються дані 

фінансового та управлінського обліку. Перевагою даного методичного підходу 

є можливість врахувати всі наявні загрози, розробити заходи для їх уникнення, 

отриману інформацію зручно використовувати, аналізувати з метою прийняття 

управлінських рішень. Для оцінки економічної безпеки діяльності автор 

використав модель нечіткого логічного висновку, але вона трудомістка та 

потребує значного часу. У процесі дослідження автором було запропоновано 

класифікацію загроз, які впливають на рівень економічної безпеки 

підприємства. 

У своєму дисертаційному дослідження Пілова Д. П. (2007, с. 6-9) 

використала показники раціонально та фактичного прибутку для оцінки 

економічної безпеки підприємств та запропонувала формулу для розрахунку 

рівня економічної безпеки. При визначенні суми прибутку автором були 

враховані відрахування на оплату праці, сплата податків до бюджету, витрати 

пов’язані з придбанням обладнання, реконструкцією, процесом виробництва, 

випуском продукції тощо. Перевагою даного підходу є те, що запропоновані 

формули для розрахунку є досить простими, не потребують великого обсягу 

інформації, не трудомісткі та на підставі отриманих даних щодо збитковості 

підприємства можна зробити висновок про рівень економічної безпеки. Проте 

не врахування всіх загроз ринкового середовища, результатів діяльності кожної 

сфери, обмеженість інформації слід віднести до недоліків використання даних 

показників. Тому запропоновані показники слід використовувати для більш 

вузького аналізу, оскільки вони не дають змогу детально проаналізувати 

економічну безпеку підприємства. 

Інший вчений Подлужна Н. О. (2003, с. 8-9) у своєму дослідженні 

проаналізувала такі показники діяльності підприємств, як обсяг виробленої та 

реалізованої продукції, співвідношення ціни і якості продукції, одержаний 

прибуток та витрати на процес організації та здійснення виробництва і 

стверджувала, що отримані дані надають інформацію щодо ефективності 

фінансової, інвестиційної, інноваційної, виробничої діяльності. За допомогою 
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запропонованих показників можна найкраще оцінити рівень економічної 

безпеки та визначити вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Автором було запропоновано методику аналізу метою якої є виокремлення 

показників виробничої діяльності, врахування існуючих витрат та доходу, 

загроз зовнішнього середовища, розробку заходів щодо уникнення та 

попередження негативних наслідків.  

Дана методика розраховувалася шляхом вибору найбільш значущих 

показників діяльності та використання корисної інформаційної бази, тобто 

здійснювався аналіз наперед визначених показників конкретної сфери 

діяльності. У дослідженні було використано 65 показників з метою моніторингу 

рівня економічної безпеки та на підставі отриманих результатів побудовано 

регресійні моделі. Недоліком запропонованої методики аналізу є великий обсяг 

показників, що потребує тривалого часу для розрахунку, обмеженість 

інформації, необхідність розширення штату працівників для проведення 

аналізу, що не дає змогу точно охарактеризувати рівень економічної безпеки. 

Позитивною стороною є надання змоги врахувати вплив показників виробничої 

діяльності на обсяг прибутку, розробити механізм та заходи захисту від загроз 

ринкового середовища.  

Поряд з проведеним аналізом, заслуговують на увагу дослідження 

проведені такими вченими – Маслак О. І. та Гришко Н. Є. (2011, с. 184-186). У 

рамках проведеного аналізу були виявлені, узагальнені, запропоновані методи 

оцінки рівня економічної безпеки. Вчені порівняли існуючі підходи щодо 

визначення показників та методів оцінки економічної безпеки на підставі 

аналізу фінансового стану, виробничої діяльності всіх сфер функціонування, 

визначення ступеня важливості окремих показників та значущості, доступності 

інформації, виявили переваги, недоліки впровадження даних методів в 

практичну діяльність підприємств з метою встановлення не лише рівня 

економічної безпеки, але й аналізу наявного рівня фінансової стійкості.  

Якубович З. В. (2011, с. 73-74) у своїй роботі також проаналізував 

підходи вчених щодо визначення та використання показників оцінки рівня 
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економічної безпеки підприємств машинобудування. На його думку саме 

розглянуті показники дають змогу оцінити не лише рівень економічної безпеки 

підприємств в цілому, але й проаналізувати кожну складову економічної 

безпеки. Вченим було запропоновано етапи для визначення рівня економічної 

безпеки, охарактеризовано які дії повинні виконуватися на кожному з етапів, 

встановлені можливі відхилення та з’ясована необхідність враховувати фактори 

зовнішнього та внутрішнього середовища (Якубович, 2011, с. 74-75). 

Перевагою даного підходу є узагальнення існуючих методів оцінки, вибір 

найоптимальніших, які безпосередньо визначають економічну безпеку та 

розробка етапів оцінювання рівня економічної безпеки. 

У своєму дослідженні Черняк Г. М. (2015a) проаналізував теоретичні 

підходи щодо оцінки рівня економічної безпеки, визначив вимоги яких слід 

дотримуватися при розробці методики оцінки економічної безпеки, а саме такі: 

достовірність, точність, доступність інформації, динамічність, вагомість 

визначених показників, оцінка всіх сфер діяльності підприємств. У розглянутих 

моделях були сформовані недоліки їх використання та автором запропоновано 

методику оцінки економічної безпеки та три групи факторів. Оцінювання 

економічної безпеки здійснювалося на шести етапах, кожен з яких мав 

визначені завдання, функції, показники. Основною перевагою даного підходу є 

оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх загроз на ефективність РЕБ, можливість 

прогнозування результатів діяльності та економічної безпеки з метою розробки 

механізму, стратегії управління та заходів захисту. 

Такі науковці, як Довбня С. Б. та Гічова Н. Ю. запропонували методичний 

підхід до діагностики рівня економічної безпеки метою якого є врахування 

загроз ринкового середовища, розробка та впровадження заходів захисту, 

усунення, ліквідації та попередження негативного впливу даних факторів, 

сприяння налагодженню фінансової, виробничої, інноваційної та інвестиційної 

сфер діяльності. Варто зауважити, що авторами було розроблено наступні 

форми економічної безпеки (рис. 1.8): стратегічна, поточна, тактична (Довбня 

та Гічова, 2008, с. 37-38).  
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Відповідно до запропонованих форм розглядалися такі загрози 

економічної безпеки: які не суттєво впливають на показники фінансової 

діяльності та економічну безпеку, але створюють перешкоди для безпечного 

функціонування; які створюють перешкоди для діяльності підприємств в 

майбутньому, тому варто прогнозувати результати такого впливу; які 

призводять до банкрутства, ліквідації та зниження рівня економічної безпеки 

сьогодні. Поточна безпека являє собою механізм визначення ознак, причин 

можливого банкрутства, оцінку та розрахунок основних показників фінансової 

стійкості, ліквідності, рентабельності, незалежності, платоспроможності, 

конкурентоспроможності тощо. 

Одночасно будь-яке підприємство має змогу на реабілітацію, 

реконструкцію, покращення показників діяльності та виходу з кризового стану, 

що є можливим за умов тактичної економічної безпеки, яка пов’язана з 

раціональним розподілом та використанням наявних ресурсів, ефективністю 

роботи працівників, наявністю контрактів з постачальниками, споживачами та 

конкурентами, технологією виробництва та часткою оновленого обладнання.  

Найважливішою формою економічної безпеки є стратегічна, за якою 

визначається рівень конкурентоспроможності, рівень впровадження інновацій, 

професіоналізм персоналу, залучення іноземного досвіду, раціональність 

енергоспоживання, співвідношення власного та залученого капіталу, 

дотримання екологічності виробництва, рівень витрат на оновлення 

обладнання, зменшення викидів у довкілля, вдосконалення технології 

виробництва з урахуванням екологічних норм, систему страхування персоналу. 

На підставі форм економічної безпеки було впроваджено формулу для 

розрахунку рівня економічної безпеки та вдосконалено шкалу оцінок (Довбня 

та Гічова, 2008, с. 39-41). Дана методика оцінки використовується в діяльності 

підприємств, адже сприяє прогнозуванню можливих загроз та рівня 

економічної безпеки, враховує основні показники діяльності, проте деякі 

показники потребують уточнення та обґрунтування значень визначених 

коефіцієнтів. 
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Рис. 1.8. Методи оцінки рівня економічної безпеки підприємств 

Примітка: узагальнено автором на основі (Скриньковський, 2015, с. 416-417; Доценко, 2013, с. 71-77; Рета та Іванова, 2013, с. 32-34; 

Матвійчук, 2011, с. 110-113; Довбня та Гічова, 2008, с. 37-41; Горячева, 2003)  

Форми економічної безпеки 

Поточна економічна безпека 

Тактична економічна безпека 

Стратегічна економічна безпека 

Показники форм економічної безпеки 

 коефіцієнт фінансування, коефіцієнт фінансування 

за рахунок стабільних джерел (оцінка фінансової незалежності); 

 коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт покриття, 

темп зростання частки запасів (оцінка ліквідності активів); 

 рентабельність продажу, коефіцієнт достатності грошового 

потоку, коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт оберненості 

(ділова активність, рентабельність). 

 

 
фондовіддача, рівень завантаженості виробничих 

потужностей, продуктивність праці, енергоємність, 

рентабельність трудових ресурсів, ступінь залежності 

підприємства від постачальників, споживачів 

темп зміни частки ринку, конкурентні переваги, 

знос основних виробничих фондів, плинність кадрів, 

коефіцієнт енергетичної безпеки, коефіцієнт сировинної безпеки, 

показник природоохоронної діяльності 

Рівень економічної безпеки 

надто низький – 0-0,25; 

низький – 0,25-0,5; 

нестійкий – 0,5-0,75; 

задовільний – 0,75-0,95; 

високий – 0,95-1 

ЕБ=(1)*П+(П)*Тк+(П*Тк)*С/(1)+(П)+(П*Тк), 

де ЕБ – рівень економічної безпеки; 

(1), (П), (П*Тк) – коефіцієнт значущості  поточної, 

тактичної, стратегічної безпеки 

Методичний підхід діагностики  

рівня економічної безпеки 
1 

Інтегральна оцінка рівня 

економічної безпеки 

2 Послідовність інтегральної оцінки 

рівня економічної безпеки (етапи) 

Складові економічної безпеки: 

фінансова, інтерфейсна,  

техніко-технологічна, кадрова,  

ресурсна, екологічна, інтелектуальна, 

інформаційна, правова, ринкова 

Чинники підприємницьких ризиків 

Інтегральний індикатор визначається за формулою: 

lj=1-Ri, 

де lj – інтегральний індикатор складової економічної безпеки; 

Ri – узагальнюючий рівень i-ої складової економічної безпеки, який 

визначається за формулою: 

, 

де Vij - ваговий коефіцієнт i-го індикатора, яка дана j-м експертом 

 i-му значенню показника; 

Wij  -ймовірність прояву i-го індикатора, який даний j-м експертом  

i-му значенню показника; 

Ni  – кількість рівнів i-ої складової економічної безпеки 

Рівні економічної безпеки: 

високий, 

середній, 

задовільний, 

низький, 

критичний 

Діагностика економічної безпеки на 

основі бізнес-індикаторів 

Індикатори системи діагностики економічної безпеки: 

 фінансова складова (В1); кадрово-інтелектуальна складова (В2); 

 інноваційно-технологічна складова (В3); 

 інвестиційна складова (В4); маркетингово-ринкова складова (В5); 

 політико-правова складова (В6); 

 аналітико-інформаційна складова (В7); екологічна складова (В8) 

3 

Інтегральний рівень економічної безпеки: 

В=В1*r1+ В2*r2+ В3*r3+ В4*r4+ В5*r5+ В6*r6+ 

+ В7*r7+ В8*r8 

0,7 – високий рівень; 

0,4-0,7 – середній рівень; 

0,3 – низький рівень. 
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Натомість, Доценко І. О. (2013, с. 70-77) проаналізував існуючі методи 

оцінки економічної безпеки, виявив недоліки та слабкі сторони, що негативно 

впливає на стабільність економічного розвитку, функціонування підприємства, 

тому була запропонована методика інтегральної оцінки рівня економічної 

безпеки (рис. 1.8). Дана методика передбачала врахування ризиків оточуючого 

середовища, здійснюється на шести етапах, побудована на 10 складових 

економічної безпеки та дає змогу розробити заходи попередження, уникнення, 

захисту підприємства з метою РЕБ (Доценко, 2013, с. 71). Перевагою даної 

методики є можливість врахувати вплив існуючих ризиків, оцінка складових 

економічної безпеки, визначення чітких принципів, можливостей та загроз 

розвитку, доступність інформаційної бази, аналіз можливих витрат та доходів 

підприємств. За даною методикою є можливість сформувати та прийняти 

управлінські рішення, достовірно проаналізувати рівень економічної безпеки. 

Заслуговують на увагу розглянуті Скриньковським Р. М. (2015, с. 415-

416) методи діагностики економічної безпеки, варто також звернути увагу на 

проаналізовані критерії, показники та методичні підходи до оцінки економічної 

безпеки. За результатами проведеного дослідження слід відзначити, що автор 

подібно до інших підходів виділив такі складові економічної безпеки (рис. 1.8): 

інтелектуальну, інвестиційну, інноваційну, фінансову, політико-правову, 

маркетингову, екологічну, аналітико-інформаційну (Скриньковський, 2015, 

с. 416-417). Вченим за кожною складовою були визначені та проаналізовані 

показники, запропоновано формулу для розрахунку інтегрального рівня 

економічної безпеки. Перевагою даного підходу є те, що на підставі аналізу 

було узагальнено та визначено основні індикатори діагностики економічної 

безпеки, а також обґрунтовано можливість прогнозування показників розвитку 

підприємства з метою уникнення негативного впливу чинників середовища. 

Ґрунтовний аналіз економічної безпеки провела у своєму дослідженні 

Камишникова Е. В. (2009, с. 78-81). Було запропоновано систему показників 

для аналізу кожної складової економічної безпеки, що визначає ефективність 
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фінансової, виробничої, збутової, інвестиційної діяльності підприємств. 

Методику оцінки економічної безпеки, яка ґрунтується на визначенні 

інтегрального показника та вагових коефіцієнтах для кожної складової 

економічної безпеки було впроваджено в діяльність підприємства. На нашу 

думку, дана методика є ефективною, дозволяє розробити показники для кожної 

складової економічної безпеки, враховує специфіку діяльності підприємства.  

Інший науковець Снітко Ю. М. (2012, с. 261-263) у своєму дослідження 

розглянув основні методи оцінки економічної та фінансової безпеки. В даному 

дослідженні були проаналізовані наступні методи оцінки рівня економічної 

безпеки: екстраполяція, експертна оцінка, структурно-аналітичні методи, 

методи комплексної оцінки загроз, методи прогнозування банкрутства. Отже 

розглянуті методи оцінки дають змогу поліпшити ефективність використання 

ресурсів, покращити рівень захищеності підприємств, врахувати вплив 

чинників оточуючого середовища, визначити слабкі сторони та загрози. 

Нами було розглянуто, проаналізовано та узагальнено критерії, методичні 

підходи та показники до оцінки РЕБ підприємств. За умов постійної зміни 

впливу факторів оточуючого середовища, можливості виникнення різних 

загроз, непередбачуваності дій починаючи від державних органів, конкурентів, 

постачальників та закінчуючи споживачами виникає потреба у налагодженні 

РЕБ для успішного розвитку, функціонування як підприємства в цілому, так і 

кожної сфери діяльності. Однак для успішного розвитку доречно здійснювати 

аналіз та оцінку рівня економічної безпеки, тобто використовувати методичні 

підходи для аналізу показників діяльності підприємства, що дає змогу 

визначити рівень фінансової стійкості, платоспроможності, ділової активності. 

Завдяки такому аналізу визначаються сильні сторони та можливості 

подальшого розвитку, проводиться діагностика економічної безпеки в 

майбутньому з метою прогнозування загроз ринкового середовища.  

Ми вважаємо, що оцінку рівня економічної безпеки слід проводити на 

підприємствах машинобудування з урахуванням їх галузевих особливостей, 
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спеціалізації, розміщення, виробничої діяльності, тобто для кожного повинна 

бути розроблена відповідна методика оцінки. Для отримання ґрунтовної 

інформації щодо діяльності підприємства необхідно аналізувати показники 

кожної сфери функціонування та враховувати вплив зовнішніх загроз. За 

допомогою проаналізованих показників визначають рівень економічної 

безпеки, але критерії та межі кожного рівня повинні бути обґрунтованими і 

проаналізованими. На нашу думку, використання методів, показників оцінки 

рівня економічної безпеки дозволить поліпшити фінансово-виробничу 

діяльність підприємства, покращити ефективність прийняття управлінських 

рішень, підвищити рівень конкурентоспроможності, налагодити діяльність 

служби управління економічною безпекою для розробки заходів захисту, 

створить можливості для стабільного функціонування та процвітання в 

майбутньому. Тому, ми вважаємо, що на кожному підприємстві 

машинобудування служба управління повинна проводити оцінку рівня 

економічної безпеки, адже за проаналізованими показниками визначається 

фінансова стійкість, оцінюється економічна безпека кожної сфери діяльності, 

виявляються загрози та можливості ефективної діяльності.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Відповідно до поставлених у дисертаційній роботі завдань отримано 

наступні результати:  

1. За сучасних умов розвитку ефективність діяльності підприємств 

машинобудування та їх економічний розвиток дещо сповільнюються. Особливо 

негативно на функціонування підприємств впливають чинники зовнішнього та 

внутрішнього середовища, що зумовлює потребу в розвитку економічної 

безпеки. Саме розвиток ЕБ сприяє налагодженню функціонування 

підприємства, попередженню виникнення зовнішніх та внутрішніх загроз. 
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Кожне підприємство повинно оцінювати рівень розвитку ЕБ, розробити методи 

оцінки, систему, механізм та заходи захисту від несприятливих факторів. 

Проте, першочергово необхідно з’ясувати сутність трактування економічного 

розвитку та розвитку ЕБ. 

2. Узагальнивши підходи вчених до трактування поняття «економічний 

розвиток» ми сформували власне визначення даної дефініції. Під економічним 

розвитком розуміється процес організації діяльності підприємства, тобто 

сукупність рішень, дій, методів та механізмів, які функціонують на 

підприємстві з метою налагодження процесу економічного розвитку шляхом 

врахування впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. У 

запропонованому визначенні враховуються умови для створення сприятливих 

передумов розвитку виробничої, фінансової, організаційної, інноваційної, 

технологічної, управлінської діяльності та під організацією розуміється 

сукупність дій, функцій, методів та механізмів, що відбуваються на 

підприємстві з метою налагодження процесу економічного розвитку. 

3. Встановлено, що забезпечення розвитку ЕБ є тривалим, витратним та 

складним процесом, який потребує розробки заходів захисту, ефективної 

системи діагностики рівня ЕБ, доступності інформації, створення спеціального 

підрозділу з метою ефективного прийняття управлінських рішень і тому 

удосконалено сутність поняття «розвиток економічної безпеки», яке розглянуто 

як процес запобігання або уникнення кризових ситуацій на засадах захисту 

інтересів підприємств від негативної дії факторів ринкового середовища 

шляхом виконання комплексу дій, що спрямовані на підвищення рівня 

економічної безпеки.  

4. Досліджено, що на більшості підприємствах не враховується 

взаємозалежність безпеки розвитку кожної сфери діяльності від факторів 

оточуючого середовища, не оцінюється характер загроз, рівень їхнього впливу 

на кожну сферу діяльності і, як наслідок, погіршується розвиток ЕБ. 

Обґрунтовано доцільність використання розширеної класифікації розвитку 
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економічної безпеки підприємств машинобудування, в якій враховано переваги, 

недоліки класифікаційних ознак, вплив чинників ринкового середовища, 

специфіку сфер діяльності, що сприяє покращенню фінансових показників, 

налагодженню ЕБ кожного структурного підрозділу.  

5. З метою покращення роботи та підтримки рівня ЕБ підприємств було 

удосконалено систему і механізм управління розвитком економічної безпеки. 

Система управління розвитком ЕБ була удосконалена з метою забезпечення не 

лише розвитку безпеки підприємства, але й захисту працівників, інформаційних 

ресурсів, збереження комерційної таємниці, збуту продукції шляхом створення 

належних умов та на підставі правового захисту, що дозволяє розробити 

стратегію та організувати стратегічне управління процесом розвитку. Механізм 

управління розвитком ЕБ дає змогу досягнути поставлених цілей, оцінити 

загрози ринкового середовища, що позитивно впливає на 

конкурентоспроможність та спрямований на своєчасне попередження загроз, 

стійкий розвиток, є основою системи управління, ґрунтується на принципах, 

функціях, нормативно-правових положеннях.  

6. За умов відсутності на підприємствах машинобудування ефективних 

способів оцінки рівня ЕБ, аналізу можливостей і сильних сторін, ефективних 

засобів захисту від існуючих загроз були досліджені методи, показники оцінки 

ЕБ, які на кожному підприємстві є індивідуальними, залежать від специфіки 

діяльності, конкретних умов. Визначені методи, способи та підходи є основою 

збору інформації, аналізу, оцінки та характеристики ЕБ та відрізняються 

критеріями визначення, способом проведення розрахунків, інформаційним 

забезпеченням.  

 

Результати дослідження за розділом 1 опубліковано у працях: (Лясковець 

та Череп, 2016; Лясковець, 2016a; Лясковець, 2016d; Лясковець, 2016f; 

Лясковець, 2017d; Лясковець, 2017e).  
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

  

2.1. Сучасний стан розвитку економічної безпеки на підприємствах 

машинобудування 

 

Машинобудівна галузь впливає на розвиток і процвітання не лише 

регіону, але й на економічне становище держави в цілому. Успішна діяльність 

та процвітання підприємств машинобудування створюють можливості для 

налагодження соціального становища, підвищення рівня життя та добробуту, 

рівня інфраструктури, покращення економічної безпеки, вирішення основних 

проблем визначеної області. Проте однією з головних передумов процвітання 

підприємств є розвиток економічної безпеки, саме вона забезпечує нормальне 

функціонування, налагодження розвитку всіх сфер діяльності, діагностику 

можливих зовнішніх та внутрішніх загроз і розробку заходів для їх 

попередження та ліквідації.  

Слід зазначити, що за умов підвищення економічної безпеки 

покращуються рівень конкуренції, платоспроможності, фінансової стійкості, 

зміцнюється позиція на ринку, зменшуються витрати та налагоджується 

система енергоспоживання, раціонально використовуються оборотні кошти та 

фінансові ресурси, вводиться система захисту персоналу та інформації. 

Систему розвитку економічної безпеки відповідно організовує спеціальний 

підрозділ підприємства, а саме служба управління економічною безпекою. 

Негативні реалії діяльності підприємств машинобудування свідчать про 

неефективність сформованої економічної безпеки та відповідно розроблені 

заходи захисту не гарантують усунення загроз ринкового середовища, що 

обумовлено складною економічною та політичною ситуацією в країні, 
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відсутністю підтримки з боку державних органів та неефективністю 

законодавчих актів, корумпованістю влади, а також нераціональністю 

управлінських рішень керівництва підприємства, монополізацією ринку, 

недобросовісною конкуренцією, витоком конфіденційної інформації, 

численними перевірками тощо.  

Важливою передумовою налагодження діяльності підприємств 

машинобудування є оцінка наявного рівня розвитку економічної безпеки, яка 

передбачає аналіз основник показників функціонування та розвитку кожної 

сфери діяльності, розробку механізму, системи та методів управління 

економічною безпекою. Основними показниками, які впливають на рівень 

економічної безпеки та які слід розглянути, є рівень конкурентоспроможності, 

обсяг виробленої та реалізованої продукції, сума витрат та прибутку, 

рентабельність тощо. Саме отримані результати за визначеними показниками 

дають змогу з’ясувати рівень стабільності розвитку, ефективність діяльності 

підприємств, визначити вплив зовнішніх і внутрішніх загроз, розробити заходи 

щодо налагодження роботи колективу, підвищення кваліфікації, безпеки 

виробництва, фінансів, інформації, персоналу, правовідносин, попередження 

негативних наслідків та оцінити перспективи подальшого функціонування. 

Таким чином, вдало організований розвиток економічної безпеки 

позитивно впливає на організацію структури управління, створює можливості 

щодо підвищення фінансової стійкості, самостійності, рентабельності, 

прибутковості, а також сприяє виваженому прийняттю управлінських рішень 

щодо організації системи економічної безпеки, створенню спеціального 

підрозділу, перерозподілу фінансових ресурсів та коригуванню витрат, 

укладенню контрактів з іноземними підприємствами.  

Отже, високий рівень економічної безпеки на підприємствах 

машинобудування створить умови для залучення іноземних інвесторів, 

налагодження договірних відносин з міжнародними представництвами, є 
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механізмом розвитку економіки країни, способом налагодження всіх сфер 

діяльності.  

Для оцінки рівня економічної безпеки машинобудівного комплексу 

України та Запорізької області необхідно дослідити, проаналізувати та 

порівняти такі показники, як: обсяг реалізованої промислової продукції, обсяг 

виробництва основних видів продукції, фінансові результати підприємств до 

оподаткування, чистий прибуток, власний капітал, витрати виробництва, 

оборотні активи, поточні та довгострокові зобов’язання (Лясковець, 2017f). 

Вибір даної статистичної інформації зумовлений тим, що саме дані показники 

дають змогу ґрунтовно оцінити фінансову діяльність, ефективність 

функціонування та визначити рівень економічної безпеки, а також прийняти 

управлінські рішення щодо подальшого розвитку.  

Розглянемо динаміку обсягу реалізованої продукції машинобудівної 

галузі України у 2011-2015 рр. (табл. 2.1). У 2011-2015 рр. спостерігалася 

позитивна тенденція до збільшення реалізованої продукції, а саме у 2011 р. 

даний обсяг 130847,9 млн. грн. та в 2012 р. – 140539,3 млн. грн. Інакше кажучи 

вплив зовнішніх та внутрішніх загроз, економічна та політична обстановка 

країни не створювали перешкод для розвитку галузі, оскільки відбувалися 

позитивні зрушення. Однак, поряд зі зростаючою динамікою, у 2013 р. 

відбулося різке зменшення обсягів реалізованої продукції на (26612,7) млн. грн. 

або на 19% порівняно з 2012 р. Крім того, така негативна тенденція відбулася в 

2014 р., адже спад даного показника порівняно з 2013 р. становив 14539,5 млн. 

грн. або 13%, але у 2015 р. ситуація покращилася, оскільки відносно 2014 р. 

частка зростання становила 11805,5 тис. грн. або 11,5% (Додаток А, табл. А.1).  

У першу чергу варто зазначити, що виробництво комп'ютерів, 

електронної та оптичної продукції, як складової галузі машинобудування, у 

2015 р. мало позитивні зрушення, зокрема зростання по відношенню до 2014 р. 

сягнуло 26,8 млн. грн. або 0,33% та відповідно порівняно з 2013 р. підвищення 

склало 651,5 млн. грн. або 8,6%, що видно з Додатку А, табл. А.1. 
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Таблиця 2.1 

Обсяг реалізованої промислової продукції машинобудівної галузі України у 

2011-2015 рр. 
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Примітка: складено автором на основі (Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2011-2015 роках) 

 

Поряд з цим інші складові машинобудування мали тенденцію до 

зростання у 2015 р. (табл. 2.1, Додаток А, табл. А.1), так зокрема: виробництво 

електричного устаткування у 2014 р. становило 21005,7 млн. грн., у 2015 р. – 

23892,1 млн. грн., тобто зростання у 2015 р. відносно 2014 р. склало 2886,4 млн. 

грн.; виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань у 

2014 р. – 33524,8 млн. грн., в 2015 р. – 41674,8 млн. грн., тобто зростання 

обсягів реалізації у 2015 р. порівняно з 2014 р. досягло 8150 млн. грн. 

Як видно з рис. 2.1 у 2015 р. обсяг реалізації вироблених 

автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних 

засобів становив 40003,1 млн. грн., що на 742 млн. грн. або 1,89% перевищує 
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обсяг 2014 р., в якому обсяг реалізації становив 39260,8 млн. грн. Разом з тим 

зростання обсягу реалізації вироблених автотранспортних засобів, причепів 

збільшилося у 2012 р. та сягнуло 72953,4 млн. грн. і порівняно з 2011 р. 

зростання склало 7972,9 млн. грн. або 12%.  

 

 
Рис. 2.1. Динаміка обсягу реалізованої промислової продукції машинобудівної 

галузі України у 2011-2015 рр., млн. грн. 

Примітка: побудовано автором на основі (Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2011-2015 роках) 

 

На нашу думку, зростання обсягів реалізованої продукції 

машинобудівного комплексу України у 2015 р. відбувається за умови 

ускладненням економічної, політичної обстановки та, як наслідок, зменшення 

іноземних контрактів, замовлень, скорочення інвестицій у розвиток галузі, 

зниження якості продукції, підвищення шахрайства та корупції, погіршення 

надійності та стабільність економічного розвитку, що вплинуло на показники 

діяльності, призупинення функціонування і закриття окремих підприємств.  

На підприємствах машинобудування Запорізької області у 2015 р. 

спостерігається краща ситуація. Як видно з табл. 2.2, Додатку А, табл. А.2 обсяг 

реалізації в цілому у 2015 р. становив 19761172,8 тис. грн., в 2014 р. відповідно 

15509516,5 тис. грн., зокрема сума зростання у 2015 р. відносно 2014 р. досягла 

4251656,3 тис. грн. або 27,4%. За проаналізованими статистичними даними по 

Запорізькій області відбулося зростання обсягу реалізованої продукції у 2011-

2015 рр., оскільки підтвердженням цього є позитивна динаміка за складовими 

машинобудівної галузі.  
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Таблиця 2.2 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємств машинобудування у 

2011–2015 рр. в Запорізькій області 

Показник  2011 2012 2013 2014 2015 
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53 
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20,2 
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132104

8,6 
1,6 

129368

1,5 
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1,6 

2267

297 
1,7 

виробництво 

автотранспорт-

них засобів, 

причепів і 

напівпричепів та 

інших 

транспортних 

засобів  

875804

5,2 
10,8 

798463

4 
9,7 

79079
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Примітка: складено автором на основі (Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2011–2015 рр. в Запорізькій області)  

 

Підприємства машинобудування підвищили обсяг реалізації вироблених 

комп’ютерів, електронної та оптичної продукції у 2015 р. до рівня 910474,1 тис. 

грн. або порівняно з 2014 р. зростання становило 257176,6 тис. грн. та 39,37%. З 

рис. 2.2, табл. 2.2 видно, що подібна позитивна динаміки простежується у 

2015 р. щодо обсягу реалізації машин і устаткування не віднесених до інших 

угруповань та автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів, адже зростання у 2015 р. порівняно з 2014 р. становило 

700121,2 тис. грн. або 44,67% та відповідно 3271718,7 тис. грн. або 37,02%. 

Варто відзначити, що зростаючу динаміку мав обсяг реалізації виробленого 
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електричного устаткування, який у 2015 р. порівняно з 2014 р. зріс на 22639,8 

тис. грн. або 0,51%.  

 

 
Рис. 2.2. Динаміка обсягу реалізованої промислової продукції підприємств 

машинобудування Запорізької області у 2011-2015 рр., тис. грн.  

Примітка: побудовано автором на основі (Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2011–2015 рр. в Запорізькій області)  

 

Отже, у 2015 р. обсяг реалізації продукції підприємств машинобудування 

Запорізької області покращився порівняно з аналогічними показниками по 

Україні, що підтверджується позитивною динамікою, сприятливими умовами, 

географічним положенням, зростанням частки замовлень з-за кордону. Крім 

того, в Запорізькій області зосереджена значна частка машинобудівних 

підприємств, тобто вона є своєрідним центром розвитку галузі.  

Наступним важливим показником є обсяг виробництва основних видів 

продукції машинобудівної галузі України у 2011-2015 рр. За результатами 

проведеного аналізу можна стверджувати, що в Україні у 2015 р. відбулося 

зростання обсягів виробництва значної кількості продукції, що видно з 

табл. 2.3. В переважній більшості позитивну динаміку мало виробництво такої 

продукції машинобудівної галузі, як (рис. 2.3): обсяг випуску сівалок у 2015 р. 

порівняно з 2014 р. збільшився на 0,5 тис. шт. або 16,7%; відбулося зростання 

тракторів для сільського та лісового господарства, обсяг виробництва у 2015 р. 

яких становив 4,2 тис. шт., у 2014 р. – 4,1 тис. шт., тобто зростання відносно 

2014 р. сягнуло 0,1 тис. шт. або 2,4%.  
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Таблиця 2.3 

Виробництво основних видів продукції машинобудування  

України у 2011-2015 рр. 

Продукція 2011 2012 2013 2014 2015 
Трансформатори електричні, млн. шт. 5,1 4,6 4,8 6,1 7,1 

Трактори для сільського та лісового господарства, тис. шт. 6,8 5,3 4,3 4,1 4,2 
Борони дискові, тис. шт. 7,4 1,6 2 2 2,3 

Сівалки, тис. шт. 4,9 2,7 3,6 3 3,5 
Машини бурильні та прохідницькі, тис. шт. 1,7 1,9 0,9 0,5 0,3 

Обладнання промислове для перероблення м’яса або птиці, тис. 

шт. 
11 33,6 18,9 10,3 11,1 

Автомобілі легкові, тис. шт. 97,5 69,7 45,8 25,9 26,3 
Автобуси, тис. шт. 3,7 3,6 2,6 0,9 1 

Автомобілі вантажні, тис. шт. 3,2 2,9 2 1,2 1,4 
Причепи та напівпричепи інші для перевезення вантажів (крім 

житлових або для туризму), тис. шт. 
26,2 21,7 29,8 34,3 34,7 

Вагони вантажні та вагони-платформи, залізничні або трамвайні, 

несамохідні, тис. шт. 
52,7 47,8 25,3 5,8 1,4 

Продукція Абсолютні відхилення, 2015  

2011 2012 2013 2014 
Трансформатори електричні, млн. шт. 2,0 2,5 2,3 1,0 

Трактори для сільського та лісового господарства, тис. шт. -2,6 -1,1 -0,1 0,1 
Борони дискові, тис. шт. -5,1 0,7 0,3 0,3 

Сівалки, тис. шт. -1,4 0,8 -0,1 0,5 
Машини бурильні та прохідницькі, тис. шт. -1,4 -1,6 -0,6 -0,2 

Обладнання промислове для перероблення м’яса або птиці,  

тис. шт. 
0,1 -22,5 -7,8 0,8 

Автомобілі легкові, тис. шт. -71,2 -43,4 -19,5 0,4 
Автобуси, тис. шт. -2,7 -2,6 -1,6 0,1 

Автомобілі вантажні, тис. шт. -1,8 -1,5 -0,6 0,2 
Причепи та напівпричепи інші для перевезення вантажів (крім житлових 

або для туризму), тис. шт. 
8,5 13,0 4,9 0,4 

Вагони вантажні та вагони-платформи, залізничні або трамвайні, 

несамохідні, тис. шт. 
-51,3 -46,4 -23,9 -4,4 

Продукція Відносні відхилення, 2015, 

% 

2011 2012 2013 2014 
Трансформатори електричні, млн. шт. 39,2 54,3 47,9 16,4 

Трактори для сільського та лісового господарства, тис. шт. -38,2 -20,8 -2,3 2,4 
Борони дискові, тис. шт. -68,9 43,8 15,0 15,0 

Сівалки, тис. шт. -28,6 29,6 -2,8 16,7 
Машини бурильні та прохідницькі, тис. шт. -82,4 -84,2 -66,7 -40,0 

Обладнання промислове для перероблення м’яса або птиці,  

тис. шт. 
0,9 -67,0 -41,3 7,8 

Автомобілі легкові, тис. шт. -73,0 -62,3 -42,6 1,5 
Автобуси, тис. шт. -73,0 -72,2 -61,5 11,1 

Автомобілі вантажні, тис. шт. -56,3 -51,7 -30,0 16,7 
Причепи та напівпричепи інші для перевезення вантажів (крім житлових 

або для туризму), тис. шт. 
32,4 59,9 16,4 1,2 

Вагони вантажні та вагони-платформи, залізничні або трамвайні, 

несамохідні, тис. шт. 
-97,3 -97,1 -94,5 -75,9 

Примітка: складено автором на основі (Виробництво основних видів промислової 

продукції за 2011–2015 роки в Україні)  
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Поряд з цим, виробництво машин бурильних та прохідницьких у 2015 р. 

сягнуло суми 0,3 тис. шт., у 2014 р. – 0,5 тис. шт., у 2013 р. – 0,9 тис. шт., тобто 

відбувається поступове скорочення випуску даної продукції (рис. 2.3).  

 

 

Рис. 2.3. Динаміка обсягу виробництва промислової продукції машинобудівної 

галузі України у 2011-2015 рр., тис. шт. 

Примітка: побудовано автором на основі (Виробництво основних видів промислової 

продукції за 2011–2015 роки в Україні)  

 

Отримані статистичні дані засвідчили, що незначне зростання мав обсяг 

випуску таких видів продукції машинобудівної галузі (рис. 2.3): автобуси – 

збільшилося виробництво з 2,6 тис. шт. у 2013 р. до 0,9 тис. шт. в 2014 р. та 1 

тис. шт. у 2015 р.; автомобілі вантажні мали схожу тенденцію до зростання у 

2015 р. порівняно з 2014 р. на 0,2 тис. шт. або на 16,7%. Досить помітно серед 

усіх видів продукції зменшилося виробництво залізничних та вантажних 

вагонів з 25,3 тис. шт. у 2013 р. до 5,8 тис. шт. у 2014 р. та 1,4 тис. шт. у 2015 р., 

тобто спад виробництва становив порівняно з 2014 р. 4,4 тис. шт. Позитивну 

динаміку мало виробництво обладнання промислового для перероблення м’яса 

або птиці, яке збільшилося у 2015 р. порівняно з 2014 р. на 0,8 тис. шт. чи 7,8%. 

Спостерігається позитивна динаміка до зростання випуску електричних 

трансформаторів у 2015 р. на 1 млн. шт. відносно 2014 р.  

За результатами аналізу обсягу випуску продукції машинобудування 

України можна відзначити, що у 2011-2015 рр. відбулося значне зростання 

виробництва переважної більшості продукції, що позитивно впливає на 

очікувані результати діяльності, стабільність подальшого розвитку. Подібне 
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зростання обсягу виробництва продукції спричинене наявністю ефективної 

організаційної структури управління, методів попередження загроз ринкового 

середовища та системи оцінки рівня розвитку ЕБ, скороченням частки 

застарілого обладнання, зношених основних фондів, підвищенням рівня 

зацікавленості керівництва у розвитку галузі. 

Зовсім протилежна ситуація спостерігається щодо виробництва продукції 

в Запорізькій області у 2011-2015 рр. Найбільш помітним у 2015 р. є 

скорочення обсягу виробництва легкових автомобілів та електричних 

трансформаторів, що видно з табл. 2.4.  

Таблиця 2.4 

Виробництво основних видів продукції підприємств машинобудування 

Запорізької області у 2011-2015 рр. 

Продукція 2011 2012 2013 2014 2015 

Трансформатори електричні, шт. 29320 28652 24672 21746 15823 

Косарки, шт. 1606 2110 2196 2162 1965 

Машини для збирання врожаю та обмолоту, 

шт. 

1210 804 913 768 447 

Машини й устаткування, для промислового 

перероблення чи виготовлення продуктів 

харчових і напоїв (у т.ч. жирів та олій), шт. 

48 136 648 70 86 

Автомобілі легкові, шт. 55879 38477 18926 9159 3574 

Автомобілі вантажні, шт. 910 721 588 316 211 

Продукція  Абсолютні відхилення, 2015 р. 

 2011 2012 2013 2014 

Трансформатори електричні, шт. -13497 -12829 -8849 -5923 

Косарки, шт. 359 -145 -231 -197 

Машини для збирання врожаю та обмолоту, шт. -763 -357 -466 -321 

Машини й устаткування, для промислового 

перероблення чи виготовлення продуктів харчових і 

напоїв (у т.ч. жирів та олій), шт. 

38 -50 -562 16 

Автомобілі легкові, шт. -52305 -34903 -15352 -5585 

Автомобілі вантажні, шт. -699 -510 -377 -105 

Продукція  Відносні відхилення, 2015 р., % 

 2011 2012 2013 2014 

Трансформатори електричні, шт. -46,03 -44,78 -35,87 -27,24 

Косарки, шт. 22,35 -6,87 -10,52 -9,11 

Машини для збирання врожаю та обмолоту, шт. -63,06 -44,40 -51,04 -41,80 

Машини й устаткування, для промислового 

перероблення чи виготовлення продуктів харчових і 

напоїв (у т.ч. жирів та олій), шт. 

79,17 -36,76 -86,73 22,86 

Автомобілі легкові, шт. -93,60 -90,71 -81,12 -60,98 

Автомобілі вантажні, шт. -76,81 -70,74 -64,12 -33,23 

Примітка: складено автором на основі (Виробництво основних видів промислової 

продукції за 2011–2015 роки у Запорізькій області)   
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Частка скорочення легкових автомобілів мала негативну тенденцію 

починаючи з 2011 р. та продовжувалася до 2015 р., адже зменшення у 2015 р. 

порівняно з 2014 р. склало 5585 шт. або 60,98%, відносно 2013 р. – 15352 шт. чи 

81,12%. Позитивну тенденцію до зростання мало виробництво машин та 

устаткування для промислового перероблення чи виготовлення продуктів у 

2015 р. відносно 2014 р. на 16 шт. Як показують дані рис. 2.4 досить не помітно 

скоротилося виробництво машин для збирання врожаю у 2015 р. порівняно з 

2014 р. на 321 шт. та обсяг виробництва у 2015 р. склав 447 шт., у 2014 р. – 768 

шт. У 2015 р. прослідковується спад виробництва косарок, вантажних 

автомобілів та частка зменшення відносно 2014 р. становила 197 шт. або 9,1% 

та відповідно 105 шт. чи 33,23%. Зауважимо, що виробництво косарок зросло 

на 359 шт. або 22,35% у 2015 р. в порівнянні з 2011 р.  

 

 
Рис. 2.4. Динаміка обсягу виробництва промислової продукції підприємств 

машинобудування Запорізької області у 2011-2015 рр., шт.  

Примітка: побудовано автором на основі (Виробництво основних видів промислової 

продукції за 2011–2015 роки у Запорізькій області)  

 

У структурі обсягу виробництва основних видів продукції підприємств 

машинобудування Запорізької області, на відміну від показників України, 

склалася негативна динаміка у 2015 р., що пояснюється неефективними 

управлінськими рішеннями вищого керівництва, не зацікавленістю в зменшенні 

витрат та максимізації прибутку, негативним впливом політичної обстановки в 

країні, що зумовило зменшення числа замовлень з інших країн. Отже загальний 

обсяг виробництва продукції машинобудівної галузі поступово скорочується та 
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потребує розробки ефективних заходів та методів щодо налагодження 

діяльності, економічного розвитку.  

В машинобудівній галузі України поряд зі зростанням обсягу 

виробництва основних видів продукції намітилася тенденція до скорочення 

фінансових результатів до оподаткування у 2015 р. Зокрема, по галузі 

машинобудування лише у 2011 р. відбулися позитивні зрушення, що 

пояснюється зростанням фінансових результаті на 7778,6 млн. грн. порівняно з 

2010 р. та прибуток становив 17053,6 млн. грн., а збиток відповідно 2416 млн. 

грн. (табл. 2.5, Додаток Б, табл. Б.1). Загалом у 2012-2013 рр. спостерігалося 

поступове скорочення фінансових результатів, що видно з проаналізованої 

статистичної інформації. Так, у 2012 р. сума фінансових результатів становила 

13322,8 млн. грн. (прибуток – 16515,8 млн. грн., збиток – 3193), а в 2013 р. – 

5526,9 млн. грн. (прибуток – 9597,8 млн. грн., збиток – 4070,9 млн. грн.) 

(Лясковець, 2017a, с. 174-175). Аналогічне скорочення відбулося в 2014-

2015 рр., але в даний період машинобудівна галузь отримала від’ємні фінансові 

результати.  

Таблиця 2.5 

Фінансові результати підприємств машинобудування до оподаткування в 

Україні у 2011-2015 рр., млн. грн.  

Роки Машинобуду-

вання (млн. 

грн.) 

виробництво 

комп'ютерів, 

електронної 

та оптичної 

продукції 

виробництво 

електричного 

устаткування 

виробництво 

машин і 

устаткування, 

не віднесених 

до інших 

угруповань 

виробництво 

автотранспорт-них 

засобів, причепів і 

напівпричепів та 

інших транспортних 

засобів 

2011 14637,6 1522,3 265 2399 10451,3 

2012 13322,8 439,4 1640,4 2132,4 9110,6 

2013 5526,9 308,7 806,4 1368,7 3043,1 

2014 -20496,7 -1397,1 -4493,5 -3584,4 -11021,7 

2015 -13006 205,3 -4143,1 -2610,1 -6458,1 

Примітка: складено автором на основі (Фінансові результати підприємств до 

оподаткування за видами промислової діяльності у 2011-2015 рр. в Україні)  

 

Як видно з табл. 2.5 у 2015 р. сума фінансових результатів становила 

(13006) млн. грн., прибуток досяг рівня 16116,9 млн. грн., а збиток відповідно 
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29122,9 млн. грн. За проаналізованими даними можна стверджувати, що у 

2015 р. сума збитку відносно 2014 р. скоротилася на 895 млн. грн. (Додаток Б, 

табл. Б.1). На підприємствах машинобудування прослідковується позитивна 

динаміка щодо зростання фінансових результатів по виробництву комп'ютерів, 

електронної та оптичної продукції у 2015 р. 

Дані табл. 2.5 підтверджують, що сума фінансових результатів мала 

позитивне значення 1214 млн. грн. та збиток 1009 млн. грн., що свідчить про 

прибутковість галузі у 2015 р., оскільки в 2014 р. даний показник був 

від’ємним. Однак, починаючи з 2012 р. відбулася ситуація щодо зменшення 

результатів діяльності до оподаткування. 

Проведений аналіз показав, що сума прибутку з виробництва 

електричного устаткування становила: 2014 р. – 1351,1 млн. грн.; 2015 р. – 

1743,7 млн. грн. (Додаток Б, табл. Б.1). У 2015 р. за виробництвом даної 

продукції подібно до інших, також відбулося суттєве скорочення фінансових 

результатів та сума становила (4143,1) млн. грн. 

Протягом 2012-2015 рр. існували не вкрай сприятливі умови для 

виробництва машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань та у 

2013 р. фінансові результати сягнули 1368,7 млн. грн., а зменшення порівняно з 

2012 р. досягло (-763,7) млн. грн., а в 2014-2015 рр. взагалі було отримане 

від’ємне значення (3584,4) млн. грн. та (2610) млн. грн. Подібна динаміка щодо 

скорочення результатів діяльності до оподаткування склалася у виробництві 

автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів у 2015 р. Максимальне 

значення даного показника було встановлено у 2011 р. та становило 10451,3 

млн. грн., що на 1340,7 млн. грн. більше у порівнянні з 2012 р. або 14,7%, 

порівняно з 2013 р. зростання становило 7408,2 млн. грн. (табл. 2.5). У 2015 р. 

збитки становили 13670,4 млн. грн., а прибуток – 7212,3 млн. грн., що свідчить 

про значний спад виробництва та неприбутковість діяльності.  

За результатами проведеного аналізу можна стверджувати, що 

машинобудівна галузь України у 2015 р. мала негативні результати діяльності, 
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свідченням чого є спадна динаміка фінансових результатів до оподаткування. 

Таке скорочення результатів діяльності відбулося по основним видам продукції 

машинобудування, що свідчить про несприятливі умови економічного розвитку 

для даної галузі та наявність проблем, а саме: відсутність державної допомоги, 

загострення економічних, політичних та фінансових проблем держави, вплив 

загроз ринкового середовища, втрата лідируючих позицій та відносин з 

іноземними представництвами, шахрайство, корумпованість влади, не 

зацікавленість в подальшому розвитку, відсутність надійних партнерів, 

механізмів, організаційної структури, власних фінансових ресурсів, 

розлагодженість роботи всіх сфер діяльності окремого підприємства, 

прихованість інформації щодо фінансових показників діяльності (Лясковець, 

2017a, с. 174-175).   

По підприємствам машинобудування Запорізької області у 2015 р. на 

відміну від машинобудівного комплексу України відбулося зростання 

фінансових результатів діяльності. Підтвердженням цього є дані табл. 2.6, з 

якої видно, що фінансовий результат мав максимальне значення у 2012 р. та 

становив 4385787,4 тис. грн., частка зростання даної суми відносно 2011 р. 

склала 868156,9 тис. грн. або 25%, відносно 2010 р. підвищення суми досягло 

2010117,5 тис. грн. або 85%. Поряд з цим, у 2015 р. сума фінансового 

результату мала позитивне значення 1421559,1 тис. грн., тобто збиток 

підприємств склав 4079511,3 тис. грн., а прибуток – 5501070,4 тис. грн.  

Найбільш помітним є скорочення фінансового результату по виробництву 

електричного устаткування у 2015 р. (рис. 2.5). Сума фінансового результату у 

2012 р. була у розмірі 1313492,4 тис. грн., у 2011 р. – 1277470,3 тис. грн., тому 

частка зростання результату до оподаткування у 2012 р. відносно 2011 р. 

сягнула 36022,1 тис. грн. або 3%. У 2013-2014 рр. даний показник зменшився, 

оскільки сума фінансово результату у 2013 р. сягнула 76509,1 тис. грн., а в 

2014 р. – (2086549,50) тис. грн., але у 2015 р. він сягнув (2304081,8) тис. грн.  
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Таблиця 2.6 

Фінансові результати підприємств машинобудування до оподаткування 

Запорізької області за 2011-2015 рр., тис. грн. 
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Машинобудування: 

1. Виробництво машин і 

устаткування, не віднесених 

до інших угруповань 

2. Виробництво 

електричного 

устаткування 

Підприємства, 

які одержали 

прибуток 

Підприємств, 

які одержали 

збиток 

Підприємств, 

які одержали 

прибуток 

Підприємств, 

які одержали 

збиток 
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2011 71,1 
369830

9,6 
28,9 

18067

9,1 

69,

8 
87501,3 30,2 

42356,

4 
71,1 

14109

15,5 

28,

9 

1334

45,2 

2012 73,2 
444582

0,1 
26,8 

60032

,7 

69,

8 

115389,

9 
30,2 35076 76 

13349

67,8 
24 

2147

5,4 

2013 72,7 
163745

9,2 
27,3 61716 

73,

5 
51320,1 26,5 12916 72 

10722

1,1 
28 

3071

2 

2014 67,1 
290619

6,1 
32,9 

55201

04,2 

68,

4 

110512,

4 
31,6 

27525

4,5 
70,1 

34869

5,7 

29,

9 

2435

245 

2015 79,2 
550107

0,4 
20,8 

40795

11,3 

78,

9 

175712,

5 
21,1 

15203

3,5 
78 

41362

9,5 
22 

2717

711 

Фінансовий результат 

2011 3517630,5 45144,9 1277470,3 

2012 4385787,4 80313,9 1313492,4 

2013 1575743,2 38404,1 76509,1 

2014 –2613908,1 –164742,1 –2086549,5 

2015 1421559,1 23679 –2304081,8 

 

Р
о
к
и

, 
п

о
к
аз

н
и

к
и

 

(т
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р
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3. Виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів та 

інших транспортних засобів 

Р
о
к
и

, 
п

о
к
аз

н
и

к
и

 

(т
и

с.
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р
н

.)
 

4. Виробництво комп'ютерів, електронної 

та оптичної продукції 

Підприємства, які 

одержали 

прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

% 
фінансовий 

результат 
% 

фінансовий 

результат 
% 

фінансовий 

результат 
% 

фінансовий 

результат 

2011 81,4 2199892,8 18,6 4877,5 2012 75 81728,3 25 432,7 

2012 83,3 2913734,1 16,7 3048,6 2013 25 235064 75 1297 

2013 85,7 1243854 14,3 16791 2014 53,8 73541,8 46,2 8703,5 

2014 62,5 2373446,2 37,5 2800901 
2015 81 73935,5 19 3583,4 

2015 82,8 4837792,9 17,2 1206183,1 

Фінансовий результат Фінансовий результат 

2011 2195015,3 2012 81295,6 

2012 2910685,5 2013 233767 

2013 1227063 2014 64838,3 

2014 –427454,8 
2015 70352,1 

2015 3631609,8 

Примітка: складено автором на основі (Фінансові результати підприємств до 

оподаткування за видами промислової діяльності у 2011–2015 рр. у Запорізькій області)   
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Переважна частина підприємств машинобудування у 2015 р. отримали 

збиток, який становив 2717711,3 тис. грн. та перевищував суму прибутку – 

413629,5 тис. грн. (рис. 2.5).  

 

 
Рис. 2.5. Динаміка обсягів прибутку та збитку окремих видів продукції 

підприємств машинобудування Запорізької області у 2011-2015 рр., тис. грн.  

Примітка: побудовано автором на основі (Фінансові результати підприємств до 

оподаткування за видами промислової діяльності у 2011–2015 рр. у Запорізькій області)  

 

У 2015 р. зросло виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів та очікувані результати 

фінансової діяльності до оподаткування (рис. 2.5). У 2013-2014 рр. відбулося 

скорочення фінансового результату, оскільки у 2013 р. прибуток становив 

1243854 тис. грн., а збиток відповідно 16791 тис. грн., тобто результат 

діяльності мав позитивне значення, але знизився порівняно з 2012 р., одночасно 

у 2014 р. збиток сягнув 2800901 тис. грн., а прибуток – 2373446,2 тис. грн. та 

значення фінансового результату було від’ємним. Зауважим, що у 2015 р. 

відбулося зростання фінансового результату від виробництва автотранспортних 

засобів до 3631609,8 тис. грн. та відповідно прибуток становив – 4837792,9 тис. 

грн., а збиток – 1206183,1 тис. грн. (рис. 2.5).  

По виробництву машин і устаткування, не віднесених до інших 

угруповань на підприємствах машинобудування Запорізької області у 2011-
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2012 рр. фінансовий результат характеризувався поступовим зростанням. Дані 

табл. 2.6 демонструють зростання у 2012 р. порівняно з 2011 р. на 35169 тис. 

грн. або 78%. Вплив негативних чинників ринкового середовища зумовив 

скорочення виробництва продукції та очікуваних результатів діяльності, адже 

фінансові результати у 2014 р. становили (-164742,1) тис. грн., але негативна 

динаміка змінилася позитивною у 2015 р., оскільки фінансовий результат був 

позитивним – 23679 тис. грн.  

Спостерігається позитивна динаміка виробництва комп'ютерів, 

електронної та оптичної продукції у 2015 р. Фінансові результати даної 

продукції за 2014 р. збільшився та в 2015 р. сума фінансового результату 

становила 70352,1 тис. грн. Отже у 2015 р. порівняно з 2014 р. зростання 

фінансових результатів по виробництву комп'ютерів склало 5513,8 тис. грн. чи 

8,5%, сума прибутку підвищилася на 393,7 тис. грн. або 0,53%, частка збитків 

скоротилася на 5120 тис. грн. чи 58,82%.  

Таким чином, у 2016 р. фінансові результати до оподаткування 

підприємств машинобудування зросли по Запорізькій області. Причиною 

такого зростання є зниження впливу несприятливих факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища, зростання обсягу виробництва продукції, обсягів 

збуту та замовлень, що позитивно впливає на розмір очікуваного прибутку та 

призводить до скорочення витрат. Одночасно за умов зростання прибутковості 

діяльності рівень економічної безпеки також покращується, використовуються 

методи і способи діагностики подальшого розвитку, способи протидії існуючим 

загрозам, інструменти налагодження розвитку та функціонування  

підприємств.  

По чистому прибутку підприємств машинобудування Запорізької області 

у 2015 р. спостерігається часткове зростання та скорочення, тобто слід 

відзначити, що ситуація має тенденцію до покращення і є схожою до зростання 

фінансових результатів до оподаткування та обсягу реалізованої продукції, за 

якими відбулося покращення по всій Україні у 2015 р. Загалом відбулося 
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скорочення суми чистого прибутку у 2016 р. по підприємствах ПАТ «Мотор 

Січ» та ПАТ «Запорізький механічний завод», на яких сума прибутку 

скоротилася у порівнянні з 2015 р. на 1435399 тис. грн. та відповідно на 695 

тис. грн. (рис. 2.6, Додаток В, табл. В.1). Отже, сума прибутку по підприємствах 

ПАТ «Мотор Січ» у 2016 р. становила 1964443 тис. грн. та по 

ПАТ «Запорізький механічний завод» – 1129 тис. грн. (табл. 2.7).  

Значне скорочення суми чистого прибутку відбулося по підприємству 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», оскільки у 2013 р. порівняно з 2012 р. частка 

скорочення становила -617762 тис. грн. або 65%, відносно 2011 р. зниження 

склало -583363 тис. грн. або 64%, однак у 2012-2013 рр. підприємство 

отримувало прибуток, а в 2014-2016 рр. вперше була нарахована сума збитку у 

розмірі 2282248 тис. грн., 2668586 тис. грн. та відповідно 931245 тис. грн., що 

свідчить про погіршення діяльності та можливості банкрутства (рис. 2.6). 

По ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» також у 2016 р. 

спостерігався збиток у розмірі 6722 тис. грн., хоча у 2013 р. сума прибутку 

склала 46787 тис. грн. Доцільно зауважити, що серед проаналізованих 

підприємств у 2016 р. позитивну динаміку щодо зростання суми чистого 

прибутку мали ПАТ «ВІТ» та ПрАТ «Запорiзький завод «Перетворювач» за 

якими відносно 201 р. частка зростання склала 1496 тис. грн. та відповідно 4195 

тис. грн. (табл. 2.7).  

В складному становищі знаходиться підприємство 

ПАТ «Машбудконструкція», оскільки починаючи впродовж 2012-2016 рр. воно 

отримувало збиток, а саме: 2012 р. – 446 тис. грн., 2013 р. – 301 тис. грн., 

2014 р. – 384 тис. грн., 2015 р. – 41 тис. грн., 2016 р. – 73 тис. грн. (табл. 2.7). 

Дані Додатку В, табл. В.1 демонструють зниження чистого прибутку по 

більшості підприємствах машинобудування у 2016 р., що свідчить про 

погіршення функціонування та можливе призупинення подальшої діяльності з 

метою відродження та реконструкції. 
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Таблиця 2.7 

Фінансові результати діяльності підприємств машинобудування  

Запорізької області у 2012-2016 рр., тис. грн. 
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2012 946942 1619469 -4063 1086 362 -446 -6585 

2013 329180 1319191 2776 46787 130 -301 1360 

2014 -2282248 1560367 2795 -10541 -1430 -384 -1189 

2015 -2668586 3399842 1824 -17835 3214 -41 3025 

2016 -931245 1964443 1129 -6722 4710 -73 7220 
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 2012 996027 7614479 144675 146137 57335 1578,4 81908 

2013 368922 9242542 137540 212731 57463 1277 77136 

2014 1700450 10762429 60320 190157 57051 894 76101 

2015 4374053 14234040 59539 172545 60265 853 78941 

2016 -5315066 16252316 61075 165885 64973 780 85886 
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2012 2365985 4650385 33556 352264 41302 1526,1 28049 

2013 1785380 4974227 25105 339682 38221 927 46410 

2014 930539 5514991 22413 277163 50846 576 25061 

2015 833603 4907340 20819 237573 39296 85 34263 

2016 1193745 4217243 20023 336208 66611 0 42674 

Примітка: складено автором на основі (Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України)  

 

 
Рис. 2.6. Динаміка чистого прибутку (збитку) підприємств машинобудування 

Запорізької області у 2012-2016 рр., тис. грн.  

Примітка: побудовано автором на основі (Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України)  
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Як показують результати проведеного аналізу та дані табл. 2.7, Додатку 

В, табл. В.1 по підприємствах машинобудування у 2016 р. відбулося поступове 

зростання власного капіталу. Особливо помітне зростання капіталу 

спостерігається по підприємствах ПАТ «Запорізький механічний завод» та 

ПАТ «Мотор Січ», де частка зростання у 2016 р. відносно 2015 р. становила 

1536 тис. грн. або 2,5% та відповідно 2018276 тис. грн. або 14,18% (рис. 2.7). 

Варто зауважити, що по підприємству ПрАТ «Запорізький 

електровозоремонтний завод» у 2014 р. порівняно з 2012 р. відбулися позитивні 

зрушення та частка зростання капіталу становила 30,12%, але починаючи з 

2014 р. намітилася тенденція до скорочення і відповідно у 2016 р. відносно 

2015 р. обсяг власного капіталу зменшився на 3,8%. По підприємству 

ПАТ «Машбудконструкція» у 2016 р. також спостерігається тенденція до 

зменшення суми власного капіталу відносно 2015 р. на 73 тис. грн. або 8,5%.  

 
Рис. 2.7. Динаміка власного капіталу підприємств машинобудування 

Запорізької області у 2012-2016 рр., тис. грн.  

Примітка: побудовано автором на основі (Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України)   

 

У 2016 р. порівняно до 2015 р. зростання суми власного капіталу мали 

підприємства, а саме: ПАТ «ВІТ» на 4708 тис. грн. або 7,8%; 

ПрАТ «Запорізький завод «Перетворювач» на 6945 тис. грн. або 8,8% (рис. 2.7).  

Одночасно по ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у 2013-2015 рр. 

спостерігалася зростаюча динаміка, але в 2016 р. відбувся спад. По 

підприємству власний капітал у 2014 р. становив 1700450 тис. грн., 2015 р. – 
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4374053 тис. грн. та в 2016 р. було отримане від’ємне значення – 5315066 тис. 

грн., що свідчить про погіршення результатів діяльності.  

У 2016 р. по більшості підприємств машинобудування намітилася 

тенденція до зростання витрат на виробництво. Особливо помітно, у 2016 р. 

відносно 2015 р. частка витрат підвищилася по таких підприємствах (табл. 2.7, 

Додаток В, табл. В.1): ПрАТ «Запоріжтрансформатор» на 43,20%, тобто сума 

витрат у 2016 р. – 1193745 тис. грн.; ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний 

завод» мав зростання суми витрат до рівня 41,52%, тобто витрати у 2016 р. – 

336208 тис. грн. Одночасно по ПАТ «ВІТ» відбулося зростання суми витрат у 

2016 р. відносно 2015 р. на 69,51%. Поряд з цим позитивні зміни відбулися по 

ПАТ «Запорізький механічний завод», оскільки скорочення суми витрат у 

2016 р. відносно 2015 р. сягнуло 796 тис. грн. або 3,82%. Варто відзначити, що 

лише по підприємству ПАТ «Запорізький механічний завод» у 2014-2016 рр. 

темп зростання чистого прибутку випереджав темп зростання витрат. 

По підприємству ПАТ «Мотор Січ» темп зростання прибутку 

пропорційно зростав з темпом зростання витрат, але по іншим підприємствам 

дана рівність було порушена. По ПАТ «Мотор Січ» спостерігалося скорочення 

витрат на виробництво у 2016 р. відносно 2015 р. на 690097 тис. грн. 

Підприємства машинобудування Запорізької області у 2014-2016 рр. 

характеризуються погіршенням результатів діяльності, рівня фінансової 

незалежності, платоспроможності, конкурентоспроможності, адже свідченням 

цього є зниження суми власного капіталу, отримання збитків та зростання 

витрат на виробництво. Винятком є підприємства ПАТ «Мотор Січ», 

ПАТ «Запорізький механічний завод» на яких у 2016 р. спостерігається 

незначне покращення у порівнянні з іншими підприємствами. 

У 2016 р. склалася ситуація щодо зростання вартості оборотних активів 

підприємств машинобудування Запорізької області. За результатами аналізу 

табл. 2.8 видно, що у 2016 р. відбулося збільшення суми оборотних активів по 

підприємствам: ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ПрАТ «Запорізький 
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електровозоремонтний завод», ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Запорізький 

механічний завод», ПрАТ «Запорiзький завод «Перетворювач». У 2016 р. сума 

оборотних активів досить зросла по ПрАТ «Запоріжтрансформатор» і 

становила 1841048 тис. грн., тобто підвищення відносно 2015 р. склало 33,52% 

та порівняно до 2014 р. частка зростання сягнула 48,13%, підприємство 

ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» мало у 2016 р. суму 

оборотних коштів 175416 тис. грн. та розмір зростання відносно 2015 р. був на 

рівні 2,10%, але порівняно з 2014 р. сума скорочення склала 12,70% (табл. 2.8, 

Додаток Г, табл. Г.1).  

Таблиця 2.8 

Основні показники діяльності підприємств машинобудування Запорізької 

області у 2012-2016 рр., тис. грн. 

Підприємство 

П
р

А
Т

 

«
З

а
п

о
р

іж
т
р

а
н

с
ф

о
р

м
а

т
о

р
»

 

П
А

Т
 «

М
о

т
о

р
 С

іч
»

 

П
А

Т
 «

З
а

п
о

р
із

ь
к

и
й

 

м
ех

а
н

іч
н

и
й

 з
а

в
о

д
»

 

П
р

А
Т

 «
З

а
п

о
р

із
ь

к
и

й
 

ел
ек

т
р

о
в

о
зо

р
ем

о
н

т
н

и
й

 

за
в

о
д

»
 

П
А

Т
 «

В
ІТ

»
 

П
А

Т
 

«
М

а
ш

б
у

д
к

о
н

с
т
р

у
к

ц
ія

»
 

П
р

А
Т

 «
З

а
п

о
р

із
ь

к
и

й
 з

а
в

о
д

 

«
П

ер
ет

в
о

р
ю

в
а

ч
»

 

О
б

о
р

о
тн

і 

ак
ти

в
и
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2013 1441946 8301989 27395 221804 37132 291 85834 

2014 1242882 11226367 31682 200935 47677 256 77296 

2015 1378857 14701387 43747 171804 58644 338 84301 

2016 1841048 18294855 60843 175416 90459 259 89818 
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 2012 101224 1268969 974 591 3348 0 375 

2013 104965 1408659 870 2037 2795 0 381 

2014 144473 1829504 675 3857 965 244 798 

2015 147299 1246200 0 2435 647 317 1265 

2016 145004 3176212 0 0 349 223 1680 
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2013 3089428 2544909 8945 134273 21299 58 111100 

2014 5178241 3987521 1278 145528 31414 67 98326 

2015 7945190 5276301 2965 130846 38120 18 94612 

2016 9247317 5697126 3253 141411 63048 25 87172 
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2012 4947 26832 342 2523 525 26 579 

2013 4744 26365 295 2393 457 25 622 

2014 3770 26040 268 2265 344 22 656 

2015 2885 27320 241 2094 306 12 493 

2016 2641 27320 221 2070 287 5 440 

Примітка: складено автором на основі (Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України)  
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Досить помітно у 2016 р. відносно 2015 р. сума оборотних коштів зросла 

по підприємству ПАТ «Мотор Січ» і частка зростання склала 3593468 тис. грн. 

або 24,44%, а також відбулося незначне підвищення суми коштів по 

ПАТ «Запорізький механічний завод» на 17096 тис. грн. або 39,08% відносно 

2015 р. Зауважимо, що по підприємству ПАТ «ВІТ» відбулися подібні 

позитивні зрушення, оскільки сума оборотних коштів у 2016 р. порівняно з 

2015 р. підвищилася на 31815 тис. грн. або 54,25%.  

Як показують дані табл. 2.8, рис. 2.8 значне зростання суми 

довгострокових зобов’язань у 2016 р. відбулося по ПАТ «Мотор Січ» та 

одночасно їх сума скоротилася по ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Зокрема, 

сума довгострокових зобов’язань по ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у 2013 р. – 

104965 тис. грн., 2014 р. – 144473 тис. грн., 2015 р. – 147299 тис. грн., 2016 р. – 

145004 тис. грн., тобто частка зростання у 2016 р. відносно 2013 р. склала 40039 

тис. грн. або 38%, у порівнянні з 2014 р. 531 тис. грн. чи 0,37%, однак відносно 

2015 р. дана сума скоротилася на 2295 тис. грн. або 1,56%.  

 

 
Рис. 2.8. Динаміка довгострокових та поточних зобов’язань підприємств 

машинобудування Запорізької області у 2012-2016 рр., тис. грн.  

Примітка: побудовано автором на основі (Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України)  

 

По ПАТ «Мотор Січ» у 2016 р. сума довгострокових зобов’язань 

становила 3176212 тис. грн. та відповідно відносно 2015 р. дана сума зросла на 

1930012 тис. грн. або у 1,5 рази, відповідно до 2014 р. підвищення склало 



115  
 

1346708 тис. грн. чи 73,61% та зростання порівняно з 2013 р. сягнуло 1767553 

тис. грн. або у 1,2 рази. По підприємству ПрАТ «Запорізький 

електровозоремонтний завод» дана вартість у 2014 р. відносно 2013 р. зросла на 

1820 тис. грн. або 89,35%, у 2015 р. обсяг становив 2435 тис. грн., а в 2016 р. 

вони були відсутні. У 2015-2016 рр. по підприємству ПАТ «Запорізький 

механічний завод» довгострокові зобов’язання також були відсутні.  

Одночасно по ПрАТ «Запорiзький завод «Перетворювач» підвищення у 

2016 р. порівняно з 2015 р. становило 415 тис. грн. або 32,81%. Одночасно 

зменшення суми довгострокових зобов’язань у 2016 р. прослідковується по 

підприємствам ПАТ «ВІТ» та ПАТ «Машбудконструкція», за якими скорочення 

відносно 2015 р. склало 298 тис. грн. та відповідно 94 тис. грн.  

У 2016 р. по підприємствах ПрАТ «Запоріжтрансформатор», 

ПАТ «Мотор Січ» відбулося зростання суми поточних зобов’язань відносно 

2015 р. на 16,39% та відповідно на 7,98%, у порівнянні з 2014 р. частка 

зростання становила 78,58% та 42,87% (рис. 2.8, Додаток Г, табл. Г.1). Тобто 

сума поточних зобов’язань по ПАТ «Мотор Січ» у 2016 р. становила 5697126 

тис. грн. та по ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 9247317 тис. грн. Порівняно 

незначне підвищення даних зобов’язань характерне для 

ПАТ «Машбудконструкція», оскільки сума зобов’язань у 2015 р. – 18 тис. грн., 

2016 р. – 25 тис. грн. Поряд з цим по підприємству ПАТ «Запорізький 

механічний завод» сума поточних зобов’язань у 2015 р. становила 2965 тис. 

грн., а в 2016 р. – 3253 тис. грн., тобто підвищення склало 288 тис. грн. 

Винятком є підприємство ПрАТ «Запорізький завод «Перетворювач» на якому 

даний показник скорочується у 2016 р. (табл. 2.8, Додаток Г, табл. Г.1). По 

ПрАТ «Запорізький завод «Перетворювач» поточні зобов’язання у 2016 р. 

відносно 2015 р. скоротилися на 7440 тис. грн. і становили 87172 тис. грн. 

Економічний розвиток підприємств машинобудування залежить від 

ефективної організації кожної сфери діяльності, тому окрім фінансових 

показників, які визначають рівень фінансової стійкості, вагоме значення має 
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кадрова складова, тобто чисельність персоналу. На проаналізованих 

підприємствах спостерігається зменшення кількості працівників у 2012-

2016 рр. Значне скорочення відбулося по підприємству 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у 2016 р. порівняно до 2015 р. на 244 особи або 

8,46% та відносно 2014 р. на 1129 осіб або 29,95% та по ПАТ «Мотор Січ» 

частка працюючих у 2012 р. становила 26832 осіб, у 2013 р. – 26365 осіб, 

2014 р. – 26040 осіб, 2015 р. – 27320 осіб, 2016 р. – 27320 осіб.   

З рис. 2.9 видно, що незначне скорочення у 2016 р. порівняно з 2015 р. 

кількості працюючих відбулося по підприємствам ПрАТ «Запорізький 

електровозоремонтний завод», ПАТ «ВІТ», де частка зменшення склала 24 

особи або 1,15%, на 19 осіб або 6,21%. По підприємствам ПАТ «Запорізький 

механічний завод», ПАТ «Машбудконструкція» відбулося зменшення числа 

працюючих у 2016 р. відносно 2015 р. на 20 осіб або 8,30% та відповідно на 7 

осіб або 58,33%.  

 

 

Рис. 2.9. Динаміка чисельності працівників підприємств машинобудування 

Запорізької області у 2012-2016 рр., осіб  

Примітка: побудовано автором на основі (Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України)  

 

На підставі отриманих даних, ми можемо стверджувати, що більшість 

підприємств машинобудування у 2016 р. характеризувалися зростанням суми 

оборотних активів, за винятком ПАТ «Машбудконструкція». Забезпеченість 

оборотними коштами призводить до покращення процесу організації 

діяльності, підвищення фінансування всіх підрозділів, впливає на розмір 

очікуваного прибутку, якість та обсяг виробництва продукції, сприяє 
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ефективному розвитку економічної безпеки. Крім того, зростання 

довгострокових зобов’язань дає змогу підприємствам налагодити своє 

функціонування протягом короткострокового періоду та вчасно розрахуватися 

із зобов’язаннями, покращити рівень довіри з боку постачальників, банків, 

партнерів, а також вплинути на фінансову стійкість та можливості розвитку. 

Порівняно до інших даних, чисельність працюючих у 2016 р. зменшилася, що 

свідчить про зниження заробітної плати, відсутність власних засобів для 

подальшого розвитку. Отже, на проаналізованих підприємствах 

машинобудування показники, на яких ґрунтується розвиток економічної 

безпеки, мали тенденцію до часткового зростання, тобто рівень економічної 

безпеки підвищується, але необхідно розробити заходи щодо покращення 

фінансової діяльності, захисту від впливу чинників зовнішнього середовища.  

 

 

2.2. Аналіз ефективності економічного розвитку підприємств 

машинобудування   

 

Переважна частка підприємств машинобудування України, а також 

Запорізької області у 2016 р. має не найкращі показники своєї діяльності та 

знаходяться на етапі призупинення, скорочення обсягів діяльності та 

подальшого закриття. Причиною цього є вплив загроз зовнішнього, а також 

внутрішнього середовища, зокрема: бездіяльність держави, зростання 

податкового тиску, відсутність пільг, злочинні діяння, непрофесійність 

керівництва підприємств, не зацікавленість працівників в результатах своєї 

роботи, зростання екологічної, кадрової, інформаційної проблем. Однак, з 

метою визначення рівня економічної безпеки, економічного розвитку, 

результативності процесу виробництва, фінансової незалежності підприємств 

необхідно проаналізувати статистичну інформацію, тобто основні показники 

щодо фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, 
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платоспроможності. Саме на підставі аналізу зазначених показників 

ефективності функціонування кожної сфери підприємства визначається рівень 

наявної ЕБ та економічного розвитку, його перспектива в майбутньому. 

Досить детально діяльність підприємств машинобудування була 

проаналізована Марковою С. В. (2013, с. 42-44), яка розрахувала показники 

ефективності використання, рентабельність основних засобів, розглянула 

проблеми забезпечення розвитку економічної безпеки. Подібний аналіз щодо 

оцінки ефективності діяльності підприємств, розрахунку коефіцієнтів ділової 

активності та рентабельності здійснили Селіверстов В.В., Селіверстов О.В. 

(2012, с. 35-36) та запропонували шляхи подолання існуючих проблем. 

Череп А.В., Худолєй Л.В. (2015, с. 33-39) проаналізували показники фінансової 

діяльності підприємств, оцінили рівень фінансово-економічної безпеки, 

сформували шляхи підвищення ЕБ проаналізованих підприємств. У свою чергу 

Кендюхов О.В., Хвостенко В.С. (2011, с. 113-114) проаналізували необхідність 

антикризового управління фінансовою стабільністю підприємства за умови 

низького рівня економічної безпеки. Також, Корінєв В.Л. (2014) дослідив 

значення конкурентоспроможності для розвитку ЕБ підприємства.  

Розпочнемо аналіз показників на підприємствах машинобудування 

Запорізької області у 2012-2016 рр. Проаналізуємо рівень економічного 

розвитку по ПАТ «Мотор Січ» у 2012-2016 рр. на підставі розрахунку 

коефіцієнтів рентабельності (табл. 2.9). У 2016 р. спостерігалося скорочення 

чистого прибутку, який становив у 2015 р. 3399842 тис. грн., а в 2016 р. 

1964443 тис. грн., але одночасно збільшилася сума позикового капіталу на 

2350837 тис. грн. у порівнянні з 2015 р. З табл. 2.9 видно, що рентабельність 

активів знизилася у 2016 р. відносно 2015 р. на 53% та становила 8,59%, що 

свідчить про неефективність використання активів, зменшення якості 

продукції, скорочення попиту споживачів, зростання заборгованості. Крім того, 

рентабельність продажу у 2016 р. також знизилася, оскільки у 2015 р. вона 

становила 24,58% та в 2016 р. – 18,63%, що відповідно впливає на величину 



119  
 

чистого прибутку, власного капіталу та свідчить про скорочення продажу і 

наявність залишків на складі.  

Таблиця 2.9 

Показники рентабельності ПАТ «Мотор Січ» у 2012-2016 рр., % 

Назва показників 2012 2013 2014 2015 2016 

Рентабельність активів 15,47 10,59 10,48 18,21 8,59 

Рентабельність власного капіталу 24,13 15,44 15,60 27,20 12,93 

Рентабельність сукупного капіталу 

(загального) 

21,81 17,59 24,49 31,72 15,17 

Рентабельність продукції 70,49 72,57 94,56 181,84 150,07 

Коефіцієнт рентабельності реалізації 40,66 36,04 53,16 88,27 57,49 

Чиста рентабельність продажу 20,43 15,37 14,54 24,58 18,63 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»)  

 

Поряд з цим за іншими показниками рентабельності спостерігається 

динаміка щодо погіршення (табл. 2.9). Насамперед, у 2016 р. порівняно з 

2015 р. відбулося скорочення рентабельності власного капіталу на 52,4%, 

рентабельності сукупного капіталу на 52,1%, рентабельності продукції на 

17,4%. Також, негативні зрушення мав коефіцієнт рентабельності реалізації, 

який у 2015 р. сягнув 88,27%, а в 2016 р. – 57,49%, тобто частка скорочення 

склала 35%. Діяльність ПАТ «Мотор Січ» протягом 2016 р. була 

нерентабельною, оскільки більшість показників мали тенденцію до скорочення 

та зниження рівня рентабельності активів та чистої рентабельності продажу 

може свідчити про скорочення обсягів виробництва, нагромадження активів та 

втрату споживачів, партнерів, постачальників. 

Проаналізувавши показники рентабельності перейдемо до 

характеристики коефіцієнтів фінансової стійкості ПАТ «Мотор Січ» у 2012-

2016 рр. (табл. 2.10). Вагомим показником ефективності діяльності, 

незалежності від зовнішніх джерел фінансування є коефіцієнт фінансової 

автономії. Даний коефіцієнт мав тенденцію до скорочення та у 2016 р. становив 

0,65, тобто зниження відносно 2015 р. становило 5,6% та зменшується 

можливість погашення наявних зобов’язань (рис. 2.10). Наступним не менш 

вагомим показником є коефіцієнт фінансової залежності, який у 2015 р. 
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становив 1,46 та в 2016 р. – 1,55, тобто зросла залежність підприємства від 

позикових коштів, скоротився обсяг інвестування та погіршився рівень 

фінансової незалежності.  

Таблиця 2.10 

Коефіцієнти фінансової стійкості ПАТ «Мотор Січ» у 2012-2016 рр. 

Назва показників 2012 2013 2014 2015 2016 

Коефіцієнт фінансової автономії (незалежності) 0,66 0,70 0,65 0,69 0,65 

Коефіцієнт фінансової залежності 1,51 1,43 1,54 1,46 1,55 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,58 0,62 0,67 0,66 0,78 

Коефіцієнт співвідношення власного і залученого 

капіталу 
1,99 2,34 1,85 2,18 1,83 

Коефіцієнт концентрації власного капіталу 0,66 0,70 0,65 0,69 0,65 

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,15 0,14 0,35 0,31 0,35 

Коефіцієнт довгострокової заборгованості 0,065 0,356 0,31 0,19 0,358 

Коефіцієнт фінансової незалежності 

капіталізованих джерел 
0,93 0,64 0,69 0,81 0,64 

Коефіцієнт забезпеченості власним засобами 0,45 0,52 0,48 0,56 0,51 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»)  

 

 
Рис. 2.10. Динаміка коефіцієнтів фінансової стійкості ПАТ «Мотор Січ»  

у 2012-2016 рр. 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»)  

 

Свідченням щодо зростання суми позикових коштів, погіршення 

ефективності діяльності є коефіцієнт співвідношення власного і залученого 

капіталу, який у 2016 р. скоротився у порівнянні з 2015 р. на 16,07%, оскільки у 

2015 р. його розмір становив 2,18 та в 2016 р. відповідно 1,83 (табл. 2.10). 

Одночасно коефіцієнт маневреності власного капіталу мав позитивну динаміку 

та у 2016 р. порівняно з 2015 р. підвищення склало 16,9% (рис. 2.10). Така 
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ситуація пояснюється одночасним зростанням у 2016 р. відносно 2015 р. суми 

власного капіталу на 14% та зростання власних оборотних коштів на 33%. 

Підприємство досить ефективно використовувало власний капітал та оборотні 

кошти, мало змогу поліпшити результати діяльності. Варто відзначити, що 

досить незначно скоротилися коефіцієнт концентрації власного капіталу, який у 

2015 р. становив 0,69, а в 2016 р. склав 0,65, коефіцієнт забезпеченості 

власними засобами у 2015 р. сягнув 0,56 та в 2016 р. – 0,51. У 2016 р. відбулась 

негативна динаміка щодо зростання коефіцієнта довгострокової заборгованості 

відносно 2015 р. на 87%, а також коефіцієнт концентрації позикового капіталу 

мав зростаючий характер, адже у 2015 р. становив 0,31, а в 2016 р. – 0,35. 

Проаналізовані показники фінансової стійкості ПАТ «Мотор Січ» за 2012-

2016 рр. свідчать про наявність тенденції щодо погіршення результатів 

діяльності, можливість отримання збитку, зростання залежності від позикових 

джерел, погіршення рівня фінансової стійкості. 

Тепер розглянемо коефіцієнти ділової активності по ПАТ «Мотор Січ» у 

2012-2016 рр. Дані табл. 2.11, рис. 2.11 показують, що у 2016 р. відносно 

2015 р. відбулося зростання частки прибутку від реалізації на 21,84%, але 

прибуток від продажу продукції скоротився на 2594351 тис. грн. або 29% та 

відповідно фінансові результати до оподаткування знизилися на 42% або 

1919561 тис. грн. Коефіцієнт стійкості економічного зростання у 2016 р. 

відносно 2015 р. скоротився на 56% та у 2016 р. у порівнянні з 2015 р. 

відбулося скорочення суми прибутку на 1435399 тис. грн. і фінансових витрати 

зросли на 90161 тис. грн.  

Негативна динаміка у 2016 р. відбулася по підприємству щодо 

скорочення коефіцієнта оборотності активів, коефіцієнта оборотності 

матеріальних запасів, коефіцієнта оборотності основних засобів та відбулося 

зростання фондомісткості, що свідчить про погіршення результатів діяльності, 

неефективність використання наявних ресурсів.  
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Таблиця 2.11 

Коефіцієнти ділової активності ПАТ «Мотор Січ» у 2012-2016 рр. 

Назва показників 2012 2013 2014 2015 2016 

Частка прибутку від реалізації в загальній сумі 

прибутку 

1,45 1,75 2,26 1,94 2,37 

Коефіцієнт стійкості економічного зростання 0,234 0,151 0,149 0,2640 0,117 

Коефіцієнт оборотності активів 0,76 0,69 0,72 0,74 0,46 

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 2,03 1,69 1,69 1,56 0,89 

Коефіцієнт оборотності основних засобів 

(фондовіддача) 

1,61 1,49 1,57 1,71 1,11 

Фондомісткість 0,62 0,67 0,64 0,58 0,90 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 4,69 5,73 5,70 6,13 4,90 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 

3,89 4,22 18,13 9,80 6,91 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу 1,18 1,00 1,07 1,11 0,69 

Тривалість обороту власного капіталу 304,68 358,34 335,52 325,39 518,42 

Тривалість погашення дебіторської заборгованості 76,74 62,80 63,18 58,75 73,42 

Тривалість погашення кредиторської заборгованості 92,58 85,26 19,86 36,73 52,13 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ») 

 

 
Рис. 2.11. Динаміка коефіцієнтів ділової активності ПАТ «Мотор Січ»  

у 2012-2016 рр. 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»)  

 

Погіршення результатів діяльності підтверджує ситуація щодо 

скорочення коефіцієнта дебіторської заборгованості у 2016 р. відносно 2015 р. 

на 20%, що засвідчує несвоєчасність розрахунків постачальників, споживачів з 

підприємством, зростання комерційних кредитів та затримки платежів 

(табл. 2.11, рис. 2.11). У 2016 р. відбулося скорочення коефіцієнта оборотності 

кредиторської заборгованості відносно 2015 р. на 29%, що свідчить про 

швидкість погашення наявних боргів та своєчасність розрахунку з кредиторами 
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(рис. 2.11). Загалом по підприємству ПАТ «Мотор Січ» у 2016 р. більшість 

показників ділової активності мали негативну динаміку при одночасному 

скороченні собівартості, чистого прибутку, зростанні фінансових витрат, 

позикового капіталу. 

На підставі проведеного аналізу основних коефіцієнтів та показників 

діяльності було визначено тип фінансової стійкості ПАТ «Мотор Січ» у 2012-

2016 рр. (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Аналіз рівня фінансової стійкості ПАТ «Мотор Січ» у 2012-2016 рр. 

ПАТ «Мотор Січ» 

Назва показників 2012 2013 2014 2015 2016 

Власний капітал 7614479 9242542 10762429 14234040 16252316 

Необоротні активи 4462060 4893167 5342957 6043615 6830689 

Власні обігові кошти (р.1-р.2) 3152419 4349375 5419472 8190425 9421627 

Довгострокові зобов’язання 180000 1408659 1829504 1246200 3176212 

Наявність власних і 

довгострокових джерел (р.3+р.4) 

3332419 5758034 7248976 9436625 12597839 

Короткострокові кредити та 

позики 

451769 440016 494668 601461 874166 

Загальний розмір основних 

джерел покриття запасів (р.5+р.6) 

3784188 6198050 7743644 10038086 13472005 

Запаси 4424839 5490263 7224122 10533272 13192781 

Надлишок (+) або нестача (-) 

власних оборотних коштів (р.3-

р.8) 

-1272420 -1140888 -1804650 -2342847 -3771154 

Надлишок (+) або нестача (-) 

власних коштів і довгострокових 

кредитів та позик (р.5-р.8) 

-1092420 267771 24854 -1096647 -594942 

Надлишок (+) або нестача (-) 

загальної величини джерел 

формування запасів (р. 7-р. 8) 

-640651 707787 519522 -495186 279224 

Тип фінансової стійкості кризовий нестійкий нестійкий кризовий перед-

кризовий 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ»)  

 

З даних табл. 2.12 варто відзначити, що підприємство мало стійку 

динаміку до зростання власного капіталу у 2012-2016 рр., адже сума зростання 

капіталу відносно 2013 р. склала 7009774 тис. грн., у порівнянні з 2014 р. – 

5489887 тис. грн., відповідно до 2015 р. 2018276 тис. грн. Подібним чином у 

2016 р. відносно 2015 р. відбулося зростання власних оборотних коштів на 

1231202 тис. грн. або 15% та короткострокових кредитів на 272705 тис. грн. або 
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45%. За проаналізованими даними у 2016 р. спостерігається передкризовий 

фінансовий стан, що обумовлено зростанням вартості запасів відносно 2015 р. 

на 2659509 тис. грн. або 25% та свідчить про зниження попиту на продукцію, 

скорочення обсягу виробництва продукції та рівня конкурентоспроможності. 

Варто зазначити, що підприємство у 2016 р. відносно 2015 р. характеризується 

скороченням суми прибутку на 1435399 тис. грн., зростанням власного капіталу 

на 2018276 тис. грн., оборотних коштів, що говорить про погіршення 

фінансової стабільності, тому банкрутство частково загрожує та необхідно 

вжити заходів з метою виходу з передкризового фінансового становища.  

Отже, на підставі проведеного аналізу діяльності ПАТ «Мотор Січ», ми 

вважаємо, що підприємство неефективно організовує свою діяльність, є 

нерентабельним, має низький рівень платоспроможності, вживає заходів щодо 

виходу з передкризового фінансового стану. Практично всі показники ділової 

активності мали тенденцію до скорочення, показники фінансової стійкості 

дещо погіршилися, що підтверджує тип передкризового фінансового стану. 

Тому керівництву підприємства варто розробити заходи щодо поліпшення 

результатів діяльності та досягнення абсолютної стійкості. 

Наступним підприємством, за яким проаналізовано рентабельність, 

фінансову стійкість та ділову активність є ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

(Лясковець, 2017b). У ході проведеного дослідження показників рентабельності 

у 2012-2016 рр. ПрАТ  «Запоріжтрансформатор» спостерігається цікава 

динаміка (табл. 2.13). Частина показників мають від’ємну динаміку, а саме: 

рентабельність активів у 2014 р. становила (63,52%), 2015 р. – (72,7%), 2016 р. – 

(23,9%); спадну динаміку починаючи з 2014 р. мала рентабельність власного 

капіталу, яка у 2015 р. становила (87,8%), а в 2016 р. показник набув 

позитивного значення – 0,19 (рис. 2.12). Від’ємне значення даних показників 

свідчить про збитковість діяльності підприємства, скорочення обсягів продажу. 

Слід відзначити, що відбулося зростання виручки від реалізованої продукції у 

2016 р. відносно 2015 р. на 1256959 тис. грн.  
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Таблиця 2.13 

Показники рентабельності ПрАТ «Запоріжтрансформатор»  

у 2012-2016 рр., % 

Назва показників 2012 2013 2014 2015 2016 

Рентабельність активів 24,66 8,75 -63,52 -72,71 -23,92 

Рентабельність власного капіталу 97,45 48,48 -220,57 -87,86 0,19 

Рентабельність сукупного капіталу 

(загального) 

36,69 17,99 4,55 0,33 21,46 

Рентабельність продукції 66,86 52,21 46,70 31,39 97,05 

Коефіцієнт рентабельності реалізації 54,67 33,86 14,79 1,21 58,60 

Чиста рентабельність продажу 23,99 12,11 -167,19 -243,64 -39,59 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»)  

 

 
Рис. 2.12. Динаміка показників рентабельності ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

у 2012-2016 рр., % 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»)  

 

Дані табл. 2.13, рис. 2.12 свідчать, що у 2016 р. рентабельність продукції 

та коефіцієнт рентабельності реалізації мали позитивну динаміку у порівнянні з 

2015 р. та зростання становило 2 рази та відповідно 47 разів. Причиною 

подібного підйому є зростання суми прибутку від продажу продукції, оскільки 

його сума у 2015 р. становила 261685 тис. грн. та в 2016 р. – 1158502 тис. грн. 

при одночасному зростанні собівартості продукції у 2016 р. відносно 2015 р. на 

43%. Підприємство є низькорентабельним, тому що показники мали тенденцію 

до скорочення у 2016 р. Причиною погіршення результатів діяльності є 

отримання збитку при зростанні виробничих витрат, погіршення партнерських 

відносин, неефективна організація процесу виробництва та діяльності в цілому. 
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За проведеними розрахунками коефіцієнтів фінансової стійкості у 2012-

2016 рр. ПрАТ «Запоріжтрансформатор» подібно до показників рентабельності 

спостерігається тенденція до скорочення (табл. 2.14). Отримані розрахунки 

свідчать про досить низький рівень фінансової стійкості у 2016 р., адже 

коефіцієнт фінансової автономії у 2016 р. відносно 2015 р. скоротився у 2,1 

рази, що пояснюється від’ємним значенням власного капіталу, яке у 2016 р. 

становило (5315066) тис. грн. 

Таблиця 2.14 

Коефіцієнти фінансової стійкості ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

 у 2012-2016 рр. 

Назва показників 2012 2013 2014 2015 2016 

Коефіцієнт фінансової автономії (незалежності) 0,25 0,10 0,47 1,18 -1,30 

Коефіцієнт фінансової залежності 3,97 9,66 2,13 0,85 -0,77 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу -0,67 -4,47 -2,31 -1,50 1,39 

Коефіцієнт співвідношення власного і залученого 

капіталу  

0,34 0,12 0,32 0,54 -0,57 

Коефіцієнт концентрації власного капіталу 0,25 0,10 0,47 1,18 -1,30 

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,38 0,90 1,47 2,18 2,30 

Коефіцієнт довгострокової заборгованості 0,017 0,033 0,03 0,02 0,015 

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих 

джерел 

0,98 0,97 0,97 0,98 0,98 

Коефіцієнт забезпеченості власним засобами -0,36 -1,22 -0,55 1,48 -4,10 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»)  

 

Коефіцієнт фінансової залежності у 2016 р. також мав від’ємне значення 

та становив (0,77), що свідчить про зростання залежності від зовнішніх джерел 

фінансування. Позитивну динаміку мав коефіцієнт маневреності власного 

капіталу, оскільки у 2016 р. він набув позитивного значення, але у 2012-

2015 рр. даний показник був від’ємним, що засвідчує нераціональність 

розподілу та спрямування власних фінансових ресурсів.  

У 2016 р. спадну динаміку мав коефіцієнт концентрації власного 

капіталу, який у 2015 р. сягнув 1,18 та у 2016 р. – (1,3) та зростаючу динаміку 

мав коефіцієнт концентрації позикового капіталу, який у 2015 р. становив 2,18, 

2016 р. – 2,3, відповідно зростання становило 5,85% (табл. 2.14). У 2016 р. для 



127  
 

підприємства характерним є зростання залежності від позикових джерел 

фінансування, що негативно впливає на ефективність діяльності та пояснюється 

підвищенням суми позикового капіталу у 2016 р. відносно 2015 р. на 16%. На 

підставі проведеного аналізу, можна стверджувати, що підприємство у 2016 р. 

мало низький рівень фінансової стійкості, характеризувалося скороченням 

довгострокових і зростанням поточних зобов’язань, більшість показників 

фінансової стійкості знизилися та мали від’ємне значення. 

Далі проаналізуємо коефіцієнти ділової активності 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» за 2012-2016 рр. (табл. 2.15). У 2016 р. 

відносно 2015 р. підприємство характеризувалося зростанням суми прибутку 

від продажу продукції на 896817 тис. грн. або у 3 рази та за фінансовими 

результатами до оподаткування сума збитку у 2016 р. становила 945184 тис. 

грн., що вплинуло на зниження частки прибутку від реалізації в загальній сумі 

прибутку.  

Таблиця 2.15 

Коефіцієнти ділової активності ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

 у 2012-2016 рр. 

Назва показників 2012 2013 2014 2015 2016 

Частка прибутку від реалізації в загальній сумі 

прибутку 

1,32 2,32 -0,19 -0,10 -1,23 

Коефіцієнт стійкості економічного зростання 0,756 0,079 -4,573 -1,7626 0,560 

Коефіцієнт оборотності активів 1,03 0,72 0,38 0,30 0,60 

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 7,62 6,31 4,57 4,65 4,89 

Коефіцієнт оборотності основних засобів 

(фондовіддача) 

4,74 3,06 1,41 1,07 2,29 

Фондомісткість 0,21 0,33 0,71 0,94 0,44 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 

3,02 1,79 1,50 1,15 2,91 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 

5,53 2,02 3,46 2,94 6,30 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу 4,06 4,00 1,32 0,36 -0,49 

Тривалість обороту власного капіталу 88,61 89,95 272,86 998,29 -742,20 

Тривалість погашення дебіторської заборгованості 119,21 201,32 240,12 314,14 123,88 

Тривалість погашення кредиторської 

заборгованості 

65,14 178,47 104,17 122,33 57,18 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»)  
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У 2016 р. відбулося зростання таких коефіцієнтів: коефіцієнт оборотності 

активів у 2015 р. становив 0,3, у 2016 р. відповідно 0,6, тобто зріс на 100%; 

підвищення коефіцієнта оборотності матеріальних запасів у 2016 р. порівняно 

до 2015 р. склало 5% та свідчить про зростання попиту на готову продукцію; 

фондовіддача у 2015 р. мала значення 1,07 та у 2016 р. – 2,29, тобто зросла у 1,1 

рази (табл. 2.15). За нормального функціонування на підприємстві повинна 

зростати фондовіддача та знижуватися фондомісткість. На даному підприємстві 

спостерігається подібна ситуація, адже показник фондомісткості у 2016 р. 

скоротився відносно 2015 р. на 53%. Таким чином, коефіцієнти ділової 

активності у 2016 р. у порівнянні з 2015 р. мали тенденцію до покращення, але 

деякі з них погіршилися, що підтверджує неефективність діяльності, 

збитковість, втрату конкурентних позицій та свідчить про загрозу банкрутства.  

Спираючись на отримані результати дослідження було проаналізовано та 

обґрунтовано тип фінансової стійкості ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у 2012-

2016 рр. (табл. 2.16).  

Таблиця 2.16 

Аналіз рівня фінансової стійкості ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

у 2012-2016 рр. 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 

Власний капітал 996027 368922 1700450 4374053 -5315066 

Необоротні активи 1775909 2121369 2379382 2339579 2236207 

Власні обігові кошти (р.1-р.2) -779882 -1752447 -678932 2034474 -7551273 

Довгострокові зобов’язання 50153 104965 144473 147299 145004 

Наявність власних і довгострокових 

джерел (р.3+р.4) 

-729729 -1647482 -534459 2181773 -7406269 

Короткострокові кредити та позики 1409414 1853884 3429649 5609341 7989001 

Загальний розмір основних джерел 

покриття запасів (р.5+р.6) 

679685 206402 2895190 7791114 582732 

Запаси 499438 362073 235248 235482 727158 

Надлишок (+) або нестача (-) власних 

оборотних коштів (р.3-р.8) 

-1279320 -2114520 -914180 1798992 -8278431 

Надлишок (+) або нестача (-) власних 

коштів і довгострокових кредитів та позик 

(р.5-р.8) 

-1229167 -2009555 -769707 1946291 -8133427 

Надлишок (+) або нестача (-) загальної 

величини джерел формування запасів (р. 7-

р. 8) 

180247 -155671 2659942 7555632 -144426 

Тип фінансової стійкості передкри-

зовий 

кризовий передкри-

зовий 

абсолют-

ний 

кризовий 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»)  
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Було встановлено, що для підприємства у 2016 р. відповідно до 2015 р. є 

характерним від’ємний обсяг власного капіталу (5315066) тис. грн., скорочення 

суми необоротних активів на 103372 тис. грн. або 4%. Одночасно власні обігові 

кошти мали негативну динаміку у 2012-2016 рр. та їх сума в 2016 р. становила 

(7551273) тис. грн. Скорочення суми довгострокових зобов’язань у 2016 р. 

відносно 2015 р. склало 2295 тис. грн. або 2% та короткострокові кредити у 

2016 р. становили 7989001 тис. грн., тобто підвищення відносно 2015 р. 

становило 2379660 тис. грн. або 42% (табл. 2.16). За результатами аналізу для 

підприємства у 2016 р. характерний кризовий тип фінансової стійкості. У 

2016 р. нестача власних оборотних коштів становила (8278431) тис. грн., 

нестача довгострокових кредитів і позик була у розмірі (8133427) тис. грн., 

нестача основних джерел покриття запасів становила (144426) тис. грн. 

(рис. 2.13). 

 

 
Рис. 2.13. Динаміка показників фінансової стійкості 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у 2012-2016 рр., % 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»)  

 

Слід наголосити, що підприємство у 2016 р. відносно 2015 р. має збиток у 

розмірі 931245 тис. грн., фінансові витрати скоротилися на 902589 тис. грн., 

сума позикового капіталу підвищилася на 1299832 тис. грн., тобто існують всі 

можливості призупинення діяльності. Таким чином, діяльність підприємства є 

нерентабельною, відсутня можливість погасити боргові зобов’язання, 

зменшується обсяг виробництва, що підтверджується скороченням показників 
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рентабельності, фінансової стійкості та ділової активності і тому, керівництву, 

необхідно розробити комплекс заходів, методів виведення підприємства з 

кризового стану з метою запобігання (Лясковець, 2017b). 

Наступ об’єктом аналізу є ПАТ «Запорізький механічний завод» у 2012-

2016 рр. Розглянемо розраховані показники рентабельності ПАТ «Запорізький 

механічний завод» (табл. 2.17). По даному підприємству спостерігалася 

тенденція щодо скорочення окремих показників у 2016 р., а саме: 

рентабельність активів у 2015 р. була у розмірі 2,92%, а в 2016 р. становила 

1,76%, тобто частка скорочення склала 39,93%; у 2016 р. відносно 2015 р. 

рентабельність власного капіталу зменшилася на 39,36% (рис. 2.14). Спадна 

динаміка даних показників свідчить про неефективність використання наявних 

активів, фінансових ресурсів та обумовлене скороченням чистого прибутку з 

1824 тис. грн. у 2015 р. до 1129 тис. грн. у 2016 р. (Лясковець, 2017b). 

Таблиця 2.17 

Показники рентабельності ПАТ «Запорізький механічний завод» 

 у 2012-2016 рр., % 

Назва показників 2012 2013 2014 2015 2016 

Рентабельність активів 2,59 1,90 2,65 2,92 1,76 

Рентабельність власного капіталу 2,72 2,04 2,80 3,04 1,85 

Рентабельність сукупного капіталу (загального) 3,12 12,51 3,57 3,00 2,42 

Рентабельність продукції 33,90 34,24 34,09 43,58 33,57 

Коефіцієнт рентабельності реалізації 11,97 62,27 13,90 7,03 6,30 

Чиста рентабельність продажу 8,67 8,24 9,30 6,10 4,22 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Запорізький 

механічний завод»)  

 

 
Рис. 2.14. Динаміка показників рентабельності ПАТ «Запорізький механічний 

завод» у 2012-2016 рр., % 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Запорізький 

механічний завод»)  
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Однак у 2016 р. відносно 2015 р. відбулося зростання суми власного 

капіталу на 1536 тис. грн. або 2,5%, зросла частка активів на 1824 тис. грн. або 

2,9%, зниження прибутку від продажу продукції було встановлено у розмірі 

2352 тис. грн. чи на 25,9%, собівартість реалізованої продукції також 

скоротилася на 796 тис. грн. або 3,8%.  

Відповідно спадна динаміка зазначених показників зумовила спад 

рентабельності сукупного капіталу, який у 2015 р. склав 3%, у 2016 р. – 2,42% 

та зниження рентабельності продукції у 2016 р. відносно 2015 р. на 22,97%, що 

свідчить про зменшення обсягів випуску продукції (табл. 2.17, рис. 2.14). У 

2016 р. порівняно до 2015 р., поряд з зазначеними показниками, відбулося 

скорочення коефіцієнта рентабельності реалізації на 10,35%. За результатами 

аналізу можна стверджувати, що діяльність підприємства є низько-

рентабельною, адже спадна динаміка рентабельності активів, рентабельності 

власного капіталу, чистої рентабельності продажу свідчить про погіршення 

відносин з партнерами, скорочення покупців, неефективний перерозподіл 

ресурсів та існують слабкі сторони діяльності щодо налагодження якості, 

конкурентоспроможності та джерел збуту продукції. 

Визначивши рівень рентабельності підприємства перейдемо до аналізу 

коефіцієнтів фінансової стійкості у 2012-2016 рр. Як видно з табл. 2.18 частина 

коефіцієнтів мали тенденцію до зростання у 2016 р.  

Таблиця 2.18 

Коефіцієнти фінансової стійкості ПАТ «Запорізький механічний завод» 

 у 2012-2016 рр. 

Назва показників 2012 2013 2014 2015 2016 

Коефіцієнт фінансової автономії (незалежності) 0,93 0,93 0,97 0,95 0,95 

Коефіцієнт фінансової залежності 1,08 1,07 1,03 1,05 1,05 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,18 0,13 0,50 0,68 0,94 

Коефіцієнт співвідношення власного і залученого капіталу  12,85 14,01 30,89 20,08 18,77 

Коефіцієнт концентрації власного капіталу 0,93 0,93 0,97 0,95 0,95 

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,01 0,01 0,03 0,04 0,05 

Коефіцієнт довгострокової заборгованості 0,093 0,089 0,35 0,00 0,00 

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел 0,91 0,91 0,65 1,00 1,00 

Коефіцієнт забезпеченості власним засобами 0,68 0,64 0,94 0,93 0,95 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Запорізький 

механічний завод»)  
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Варто відзначити, що коефіцієнт фінансової автономії у 2015-2016 рр. мав 

незмінну динаміку та становив 0,95, тобто залишається незмінним рівень 

самостійності підприємства, покращуються розрахунки за наявними 

зобов’язаннями та відповідно сума власного капіталу зазнала зростання у 

2016 р. Незмінну динаміку також має коефіцієнт фінансової залежності, який у 

2015-2016 рр. становив 1,05, що підтверджує погіршення результатів 

діяльності, неефективність використання власних оборотних коштів та 

зростання позикових джерел фінансування (табл. 2.18, рис. 2.15).  

 

 
Рис. 2.15. Динаміка коефіцієнтів фінансової стійкості ПАТ «Запорізький 

механічний завод» у 2012-2016 рр.  

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Запорізький 

механічний завод»)  

 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу у 2015 р. становив 0,68 та у 

2016 р. – 0,94, тобто покращилася ефективність розподілу наявного капіталу 

(рис. 2.15). Для підприємства є характерним зростання суми позикового 

капіталу у 2016 р. відносно 2015 р. на 288 тис. грн. або 9,7%, тобто 

підвищується залежність від довгострокових кредитів та відповідно коефіцієнт 

концентрації позикового капіталу у 2016 р. склав 0,05 та у 2014 р. – 0,04. 

Позитивну динаміку мали коефіцієнт концентрації власного капіталу, який у 

2015-2016 рр. мав незмінне значення та становив 0,95. Відповідно до 

проведеного аналізу ПАТ «Запорізький механічний завод» у 2016 р. мав 

середній рівень фінансової стійкості, було прибутковим, мало зростання суми 
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поточних зобов’язань, були відсутні короткострокові кредити, спостерігалася 

позитивна динаміка коефіцієнтів фінансової стійкості, за винятком окремих 

показників.  

Розглянемо показники ділової активності ПАТ «Запорізький механічний 

завод» у 2012-2016 рр. з метою оцінки рівня ефективності діяльності та 

перспектив розвитку (табл. 2.19). На підставі проаналізованих даних фінансової 

звітності, ми з’ясували, що у 2016 р. відносно 2015 р. відбулося скорочення 

суми прибутку від продажу продукції на 2352 тис. грн. або 26%, фінансові 

результати до оподаткування відносно 2015 р. скоротилися на 870 тис. грн. або 

38,7%, що стало причиною зростання частки прибутку від реалізації з 4,04 у 

2015 р. до 4,88 у 2016 р. У 2016 р. коефіцієнт стійкості економічного зростання 

становив 0,0013, а в 2015 р. – 0,03, що пояснюється наявністю фінансових 

витрат лише у 2016 р., погіршенням результатів діяльності.  

Таблиця 2.19 

Коефіцієнти ділової активності ПАТ «Запорізький механічний завод» 

 у 2012-2016 рр. 

Назва показників 2012 2013 2014 2015 2016 

Частка прибутку від реалізації в загальній сумі 

прибутку 

2,45 2,33 2,11 4,04 4,88 

Коефіцієнт стійкості економічного зростання 0,027 0,020 0,028 0,0304 0,013 

Коефіцієнт оборотності активів 0,30 0,23 0,28 0,48 0,42 

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 3,94 3,34 2,93 2,69 2,00 

Коефіцієнт оборотності основних засобів 

(фондовіддача) 

0,38 0,29 0,52 7,10 6,57 

Фондомісткість 2,61 3,48 1,93 0,14 0,15 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 

2,30 2,72 1,89 2,24 1,70 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 

9,19 4,58 21,03 21,36 10,48 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,31 0,25 0,30 0,50 0,44 

Тривалість обороту власного капіталу 1148,46 1453,24 1194,95 721,75 823,45 

Тривалість погашення дебіторської заборгованості 156,56 132,35 190,35 160,77 212,33 

Тривалість погашення кредиторської 

заборгованості 

39,17 78,52 17,12 16,85 34,34 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Запорізький 

механічний завод»)  

 

Негативним для діяльності підприємства у 2016 р. відносно 2015 р. є 

скорочення фондовіддачі на 7,38% та зростання фондомісткості на 7,96% 
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(табл. 2.19). Для діяльності підприємства є характерним зростання 

заборгованості та несвоєчасність оплати товарів з боку покупців, адже у 2016 р. 

коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості становив 1,7 та у 2015 р. 

склав 2,24, тобто частка скорочення сягнула 24,29%. Керівництву підприємства 

варто вжити заходів щодо покращення системи розрахунків з покупцями, 

постачальниками, вжити штрафні санкції. У свою чергу скоротилася швидкість 

погашення підприємством своєї заборгованості, оскільки коефіцієнт 

кредиторської заборгованості у 2016 р. порівняно до 2015 р. скоротився на 51%. 

Отже, більшість показників ділової активності у 2016 р. погіршилися, за 

винятком частки прибутку від реалізації. Отже діяльність підприємства є 

помірно-ефективною, зменшується сума прибутку, покращується рівень 

конкурентоспроможності та імідж на зовнішньому ринку. 

Був проведений аналіз на предмет визначення типу фінансової стійкості у 

2012-2016 рр. (табл. 2.20).  

Таблиця 2.20 

Аналіз рівня фінансової стійкості ПАТ «Запорізький механічний завод» 

у 2012-2016 рр. 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 

Власний капітал 144675 137540 60320 59539 61075 

Необоротні активи 120243 119960 30591 18757 3485 

Власні обігові кошти (р.1-р.2) 24432 17580 29729 40782 57590 

Довгострокові зобов’язання 974 870 675 0 0 

Наявність власних і довгострокових 

джерел (р.3+р.4) 

25406 18450 30404 40782 57590 

Короткострокові кредити та позики 0 0 0 0 0 

Загальний розмір основних джерел 

покриття запасів (р.5+р.6) 

25406 18450 30404 40782 57590 

Запаси 9979 10202 10315 11919 14824 

Надлишок (+) або нестача (-) власних 

оборотних коштів (р.3-р.8) 

14453 7378 19414 28863 42766 

Надлишок (+) або нестача (-) власних 

коштів і довгострокових кредитів та 

позик (р.5-р.8) 

15427 8248 20089 28863 42766 

Надлишок (+) або нестача (-) загальної 

величини джерел формування запасів (р. 

7-р. 8) 

15427 8248 20089 28863 42766 

Тип фінансової стійкості абсолют-

ний 

абсолют-

ний 

абсолют-

ний 

абсолют-

ний 

абсолют-

ний 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Запорізький 

механічний завод»)  
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Діяльність підприємства ПАТ «Запорізький механічний завод» у 2016 р. 

характеризувалася такими даними: власний капітал у 2016 р. становив 61075 

тис. грн., у 2015 р. – 59539 тис. грн., тобто частка зростання склала 1536 тис. 

грн. або 3%; сума необоротних активів порівняно з 2015 р. зменшилася на 

15272 тис. грн. або на 81%, оскільки у 2015 р. їх вартість становила 18757 тис. 

грн., а в 2016 р. – 3485 тис. грн. Поряд з наведеними змінами відбулося 

зростання власних обігових коштів у 2016 р. відносно 2015 р. на 16808 тис. грн. 

або на 41%, у 2015-2016 рр. сума довгострокових зобов’язань була відсутньою.  

Відповідно до наведених даних було встановлено, що підприємство у 

2012-2016 рр. має абсолютний тип фінансової стійкості (табл. 2.20). Зокрема у 

2016 р. відбулося покращення результатів діяльності та надлишок власних 

оборотних коштів становив 42766 тис. грн., надлишок довгострокових кредитів 

та позик був на рівні 42766 тис. грн., надлишок основних джерел покриття 

запасів склав 42766 тис. грн., що було достатнім для налагодження 

безперервного виробництва та покращення результатів діяльності.  

Таким чином, підприємство ПАТ «Запорізький механічний завод» у 

2016 р. є прибутковим, частково рентабельним, має середній рівень фінансової 

стійкості, скорочує рівень заборгованості та підвищує частку власних 

фінансових ресурсів. Проаналізовані коефіцієнти фінансової стійкості та 

ділової активності у 2016 р. мали тенденцію до незначного покращення, але 

показники рентабельності мали негативну динаміку. На нашу думку, хоч і 

підприємство є абсолютно стійким, варто покращити процес виробництва, 

скоротити витрати, зменшити суму позикового капіталу, поліпшити якість 

продукції, підвищити прибуток від продажу (Лясковець, 2017b).  

Наступним підприємством для аналізу показників фінансової діяльності 

було обрано ПрАТ «Запоріжбудмаш» за період 2012-2016 рр. Визначимо рівень 

рентабельності даного підприємства на підставі даних табл. 2.21. У 2012-

2016 рр. на підприємстві спостерігалася ситуація щодо скорочення показників 

рентабельності, оскільки вони мали від’ємне значення. Проте починаючи з 
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2016 р. відбулося незначне покращення наступних показників: рентабельність 

активів у 2015 р. становила 1,43% та у 2016 р. склала 1,87%; рентабельність 

власного капіталу збільшилася від 1,49% у 2015 р. до 2,15% у 2016 р. Такі 

позитивні зрушення були зумовлені збільшенням суми власного капіталу у 

2016 р. порівняно до 2015 р. на 98 тис. грн. Слід відмітити, що рентабельність 

сукупного капіталу мала від’ємне значення і становила у 2015 р. (0,06)% та у 

2016 р. – (0,1)%. Протягом 2012-2013 рр. підприємство було збитковим та лише 

у 2014-2016 рр. налагодився результат діяльності та був отриманий прибуток 

(Лясковець, 2017g, с. 135-137).   

Таблиця 2.21 

Показники рентабельності ПрАТ «Запоріжбудмаш» у 2012-2016 рр., % 

Назва показників 2012 2013 2014 2015 2016 

Рентабельність активів -3,29 -7,88 0,02 1,43 1,87 

Рентабельність власного капіталу -3,64 -8,42 0,02 1,49 2,15 

Рентабельність сукупного капіталу 

(загального) 

-5,35 -0,16 -0,14 -0,06 -0,10 

Рентабельність продукції -2,77 6,03 2,27 4,79 0,71 

Коефіцієнт рентабельності реалізації -7,65 -0,11 -0,27 -0,13 -0,10 

Чиста рентабельність продажу -7,03 -18,38 0,04 2,85 1,62 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжбудмаш»)  

 

З даних табл. 2.21 видно, що у 2016 р. скоротився показник чистої 

рентабельності продажу на 43%, оскільки у 2016 р. відносно 2015 р. чиста 

виручка від реалізації продукції зросла на 3723,8 тис. грн. Від’ємне значення 

мав коефіцієнт рентабельності реалізації, який у 2016 р. становив (0,1)%, а в 

2015 р. відповідно (0,13)%, що обумовлено збитковістю фінансових результатів 

від операційної діяльності. За результатами проведеного аналізу, можна 

зазначити, що підприємство є нерентабельним, показники нижче нормативного 

значення, спостерігається погіршення результатів діяльності. Лише незначне 

поліпшення проаналізованих показників відбулося у 2016 р., однак 

ефективність фінансової діяльності залишилася на низькому рівні.  

Варто розглянути рівень фінансової стійкості ПрАТ «Запоріжбудмаш» у 

2012-2016 рр. (табл. 2.22). За розрахованими коефіцієнтами спостерігається 
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тенденція до скорочення у 2016 р., зокрема: коефіцієнт фінансової автономії у 

2016 р. відносно 2015 р. зменшився на 18 %; негативну динаміку мав коефіцієнт 

фінансової залежності, який у 2016 р. порівняно до 2015 р. зріс на 22%, тобто 

збільшилася залежність від зовнішніх джерел фінансування.  

Таблиця 2.22 

Коефіцієнти фінансової стійкості ПрАТ «Запоріжбудмаш» у 2012-2016 рр. 

Назва показників 2012 2013 2014 2015 2016 

Коефіцієнт фінансової автономії (незалежності) 0,93 0,94 0,95 0,97 0,79 

Коефіцієнт фінансової залежності 1,07 1,07 1,05 1,03 1,26 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,15 0,14 0,12 0,16 0,17 

Коефіцієнт співвідношення власного і залученого 

капіталу 

14,28 14,65 19,30 29,40 3,83 

Коефіцієнт концентрації власного капіталу 0,93 0,94 0,95 0,97 0,79 

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,07 0,06 0,05 0,03 0,21 

Коефіцієнт довгострокової заборгованості 0,126 0,037 0,01 0,003 0,58 

Коефіцієнт фінансової незалежності 

капіталізованих джерел 

0,87 0,96 0,99 1,00 0,42 

Коефіцієнт забезпеченості власним засобами 0,67 0,67 0,70 0,83 0,08 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжбудмаш»)  

 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу у 2016 р. становив 0,17 та у 

2015 р. – 0,16, тобто зростання було у розмірі 3%, що свідчить про ефективне 

використання оборотних коштів, адже їх сума у 2016 р. становила 799,2 тис. 

грн. та у 2015 р. – 759,7 тис. грн. (рис. 2.16).  

 

 
Рис. 2.16. Динаміка коефіцієнтів фінансової стійкості ПрАТ «Запоріжбудмаш» 

у 2012-2016 рр. 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжбудмаш») 

 

Як видно з рис. 2.16 негативним для діяльності підприємства є зростання 

у 2016 р. відносно 2015 р. коефіцієнта концентрації позикового капіталу у 5 

разів. Також відбулося підвищення коефіцієнта довгострокової заборгованості 
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у 17 разів, що свідчить про зростання суми заборгованості та залежності від 

банківських кредитів (табл. 2.22). Погіршилася ефективність використання 

власного капіталу, адже свідченням цього є скорочення у 2016 р. коефіцієнта 

концентрації власного капіталу на 18% відносно 2015 р. Отже, у 2016 р. 

показники діяльності мали спадну динаміку, скільки відбулося незначне 

зростання чистого прибутку, власного капіталу, збільшився обсяг позикових 

коштів, тобто підприємство мало низький рівень фінансової стійкості. Проте у 

2012-2014 рр. діяльність була збитковою, а в 2015-2016 рр. відбулося незначне 

покращення, тому слід раціонально організовувати виробничу діяльність.  

Наступними були проаналізовані коефіцієнти ділової активності у 2012-

2016 рр. по підприємству ПрАТ «Запоріжбудмаш» (табл. 2.23). За деякими 

показниками у 2016 р. відбулося зниження, а саме частка прибутку від 

реалізації у 2015 р. становила (1,25) та в 2016 р. відповідно (0,35) (рис. 2.17). 

Зауважимо, що позитивне значення мав коефіцієнт стійкості економічного 

зростання, який у 2015 р. становив 0,01 та в 2016 р. відповідно 0,02, що 

відображає повільне покращення результатів діяльності та низький рівень 

економічного зростання. Показник фондовіддачі повинен перевищувати 

показник фондомісткості, проте у 2016 р. дана умова порушується та 

відбувається зростання фондовіддачі відносно 2015 р. у 1,5 рази та скорочення 

фондомісткості у порівняні з 2015 р. на 61% (табл. 2.23, рис. 2.17).  

Таблиця 2.23 

Коефіцієнти ділової активності ПрАТ «Запоріжбудмаш» у 2012-2016 рр. 

Назва показників 2012 2013 2014 2015 2016 

Частка прибутку від реалізації в загальній сумі прибутку 0,47 -0,39 -2,14 -1,25 -0,35 

Коефіцієнт стійкості економічного зростання -0,037 -0,086 -0,001 0,0143 0,020 

Коефіцієнт оборотності активів 0,47 0,43 0,49 0,50 1,15 

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 5,69 4,88 6,41 6,50 10,01 

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) 0,27 0,22 0,23 0,23 0,60 

Фондомісткість 3,67 4,52 4,34 4,31 1,68 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 3,53 4,05 4,97 5,44 14,35 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 6,08 10,25 10,34 13,26 47,16 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,52 0,46 0,52 0,52 1,33 

Тривалість обороту власного капіталу 695,12 785,22 695,25 688,69 271,42 

Тривалість погашення дебіторської заборгованості 101,98 88,99 72,44 66,13 25,09 

Тривалість погашення кредиторської заборгованості 59,25 35,12 34,82 27,16 7,63 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжбудмаш»)  
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Рис. 2.17. Динаміка коефіцієнтів ділової активності ПрАТ «Запоріжбудмаш» у 

2012-2016 рр. 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжбудмаш»)  
 

По підприємству у 2016 р. відносно 2015 р. відбулися позитивні зрушення 

щодо зростання коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості у 1,6 рази 

та підвищення коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості у 2,5 рази 

(табл. 2.23, рис. 2.17), що свідчить про своєчасність сплати коштів покупцями. 

В цілому по підприємству у 2016 р. відбулося скорочення частки прибутку від 

реалізації, хоча інші показники поступово покращилися. Таким чином, наявні 

незначні проблеми щодо ефективності фінансової діяльності, крім того 

наявність збитків у 2012-2014 рр. вплинула на показники 2016 р., але 

підприємство має стійку динаміку до зростання та процвітання в майбутньому.  

На підставі проведеного аналізу визначимо тип фінансової стійкості 

ПрАТ «Запоріжбудмаш» у 2012-2016 рр. (табл. 2.24).  

Таблиця 2.24 

Аналіз рівня фінансової стійкості ПрАТ «Запоріжбудмаш» у 2012-2016 рр. 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 

Власний капітал 4855 4462,7 4463,6 4530,7 4629 

Необоротні активи 4165 3847,5 3930,2 3771,5 4528,3 

Власні обігові кошти (р.1-р.2) 690 615,2 533,4 759,2 100,7 

Довгострокові зобов’язання 43 11,4 1,2 0,5 698,5 

Наявність власних і довгострокових джерел (р.3+р.4) 733 626,6 534,6 759,7 799,2 

Короткострокові кредити та позики 2 52,9 0 0 0 

Загальний розмір основних джерел покриття запасів 

(р.5+р.6) 

735 679,5 534,6 759,7 799,2 

Запаси 457 417 304 420 794,5 

Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних 

коштів (р.3-р.8) 

233 198 230 340 -694 

Надлишок (+) або нестача (-) власних коштів і 

довгострокових кредитів та позик (р.5-р.8) 

276 210 231 340 5 

Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини 

джерел формування запасів (р. 7-р. 8) 

278 263 231 340 5 

Тип фінансової стійкості абсо-

лютний 

абсо-

лютний 

абсо-

лютний 

абсо-

лютний 

несті-

йкий 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжбудмаш»)  
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У 2012-2015 рр. був сформований абсолютний тип фінансової стійкості, 

але у 2016 р. підприємство мало нестійкий тип фінансової стійкості, оскільки 

характерна була нестача власних оборотних коштів. Зокрема 2016 р. 

характеризувався надлишком власних довгострокових кредитів та позик – 5 

тис. грн. та основних джерел покриття запасів у сумі 5 тис. грн. Таким чином, 

ПрАТ «Запоріжбудмаш» у 2016 р. має позитивну тенденцію до налагодження 

діяльності, процесу виробництва, є прибутковим та своєчасно погашає суму 

заборгованості, з середнім рівнем платоспроможності. Проведений аналіз 

показав, що відбувається відновлення показників рентабельності, показники 

фінансової стійкості перебувають на низькому рівні та коефіцієнти ділової 

активності поступово покращуються у 2016 р. За проаналізованими даними 

видно, що обсяг зростання майна, прибутку, власних коштів є незначним та 

повільним, тому слід вжити заходів щодо налагодження діяльності та розробки 

довгострокової стратегії розвитку.   

 

 

2.3. Обґрунтування доцільності розвитку економічної безпеки на 

підприємствах машинобудування  

 

Функціонування підприємств машинобудування в Україні відбувається за 

складних економічних та політичних умов, що перешкоджає покращенню 

результатів діяльності та можливості виходу на міжнародні ринки, 

налагодженню відносин з партнерами. Зокрема, 2016 р. ознаменувався для 

більшості підприємств машинобудівної галузі такими результатами, як: 

погіршення показників фінансової діяльності, зниження обсягів випуску 

продукції, втрата конкурентних позицій, розірвання контрактів з міжнародними 

партнерами, закриття окремих підприємств тощо. Безперечно погіршився та 

послабився розвиток та рівень економічної безпеки даних підприємств, але 

необхідно проаналізувати рівень економічної безпеки в даний період.  
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Саме безпечні умови розвитку створюють можливості для покращення 

функціонування підприємства в цілому та сприяють налагодженню результатів 

діяльності, захисту від загроз зовнішнього та внутрішнього середовища, 

розробці комплексу методів щодо попередження, усунення, ліквідації 

негативних наслідків від впливу загроз. На нашу думку, необхідно розглянути 

основні показники економічної безпеки для кожної сфери діяльності 

підприємств машинобудування з метою визначення рівня економічної безпеки. 

Тому доцільно використати відомі методичні підходи, методи оцінки рівня 

розвитку економічної безпеки для розрахунку та аналізу стану діяльності 

підприємств, а також з’ясувати достовірність використання різних методів 

оцінки рівня економічної безпеки на запропонованих підприємствах. Для 

проведення дослідження були використані показники оцінки рівня розвитку 

економічної безпеки кожної складової для більш ґрунтовного аналізу. Зокрема, 

в дослідженні були проаналізовані методичні підходи таких науковців, як: 

Халіна В. Ю. (2014, с. 173-181), Камишникова Е.В. (2009, с. 77-81; 2010, с. 7-8).  

Розпочнемо аналіз рівня розвитку економічної безпеки підприємств 

машинобудування у 2013-2016 рр. на підставі методичного підходу до оцінки 

рівня економічної безпеки запропонованого Халіною В. Ю. (2014, с. 173-181). 

Проаналізуємо отримані результати за даними методичного підходу по 

підприємству ПАТ «Мотор Січ» у 2013-2016 рр. Відповідно до проаналізованих 

даних, які зображені в табл. 2.25, підприємство характеризується погіршенням 

фінансової складової економічної безпеки. Зокрема, фінансова безпека 

підвищилася у 2014 р. і становила 7,17%., у 2015 р. відбулося зниження до 

2,47% та у 2016 р. вона склала 1,05%, тобто частка скорочення відносно 2015 р. 

становила 57,54%. Негативні зрушення у 2016 р. відносно 2015 р. зумовлені 

скороченням чистого прибутку на 42,22%, незначним збільшенням суми 

власного капіталу на 14,17%, але сума позикового капіталу зросла на 36,04%. В 

межах нормативного значення знаходиться інтелектуально-кадрова складова 

економічної безпеки (табл. 2.25). 
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Таблиця 2.25 

Аналіз рівня економічної безпеки ПАТ «Мотор Січ» у 2013-2016 рр.  

за методичним підходом Халіної В. Ю. 

Складові економічної безпеки Роки 

2013 2014 2015 2016 

Фінансова 2,04 7,17 2,47 1,05 

Техніко-технологічна 0,78 0,18 0,26 0,51 

Інтелектуально-кадрова 1,35 1,16 3,92 4,90 

Екологічна 0,85 0,39 0,31 0,37 

Рівень економічної безпеки 

підприємства (R) 

1,81 0,60 0,76 0,97 

Складові економічної безпеки Абс. відхилення, 2016 р. 

2013 2014 2015 

Фінансова -0,99 -6,12 -1,42 

Техніко-технологічна -0,27 0,33 0,25 

Інтелектуально-кадрова 3,55 3,74 0,98 

Екологічна -0,48 -0,03 0,06 

Рівень економічної безпеки підприємства (R) -0,84 0,37 0,20 

Складові економічної безпеки Відн. відхилення, 2016 р. 

2013 2014 2015 

Фінансова -48,48 -85,37 -57,54 

Техніко-технологічна -34,17 180,01 98,36 

Інтелектуально-кадрова 263,46 321,47 25,06 

Екологічна -56,63 -6,71 20,26 

Рівень економічної безпеки підприємства (R) -46,54 61,13 26,67 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ», 2017; 

Халіна, 2014) 

 

Інтелектуально-кадрова складова у 2016 р. склала 4,9% та в 2015 р. 

відповідно 3,9%, тобто частка зростання становила 25,06% (табл. 2.25). 

Отримані дані у 2016 р. відносно 2015 р. пояснюються зменшенням кількості 

звільнених на 64 особи, зростанням висококваліфікованих працівників на 970 

осіб та обсяг готової продукції зріс на 405906 тис. грн. або 73%. 

У 2016 р. техніко-технологічна складова не відповідала нормативному 

значенню, але спостерігається тенденція до зростання та вона становила 0,51%, 

а у 2015 р. – 0,26%, тобто частка зростання була на рівні 98,36%. Подібне 

підвищення обумовлене зростанням зносу основних засобів у 2016 р. відносно 

2015 р. на 1001869 тис. грн. чи на 34%, підвищенням вартості основних засобів 

на 1627797 тис. грн. або на 18%, дещо покращилася виробнича потужність 

обладнання та ефективність виробництва.  
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Показник екологічної складової у 2015 р. сягнув 0,31%, у 2016 р. 

становив 0,37% та не відповідав нормативному значенню, що пояснюється 

зростанням викидів шкідливих речовин в атмосферу та забрудненням 

навколишнього середовища. Поряд з проаналізованим значенням складових, 

варто зазначити, що загальний рівень економічної безпеки у 2016 р. відносно 

2015 р. підвищився на 26,67% (рис. 2.18).  

 

 

Рис. 2.18. Динаміка рівня економічної безпеки підприємств машинобудування 

за методичним підходом Халіної В.Ю. у 2013-2016 рр.  

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Запорізький 

механічний завод», 2017; Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ», 2017; Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжбудмаш», 2017)  

 

Зростання рівня економічної безпеки свідчить про поступове 

налагодження процесу функціонування підприємства, можливість покращення 

економічної безпеки, але необхідно покращити результати за окремими 

складовими з метою розробки заходів захисту від негативного впливу загроз 

ринкового середовища та сприяти процвітанню в майбутньому. Одночасно для 

підприємства характерна у 2016 р. негативна динаміка окремих показників та, 

як результат, кризовий тип фінансового стану, проте більшість показників 

діяльності мали тенденцію до покращення. Отже, керівництву варто звернути 

увагу на складові економічної безпеки з метою підвищення фінансової, 

екологічної складової, покращення техніко-технологічної складової.  

Наступним для аналізу було обрано підприємство 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», яке у 2016 р. мало кризовий фінансовий стан. 
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Нормативному значенню не відповідали такі складові економічної безпеки: 

фінансова, інтелектуально-кадрова (Лясковець, 2017i, с. 76-77) (табл. 2.26). У 

2016 р. відносно 2015 р. фінансова складова зросла у 21,32 рази. Такий 

результат у 2016 р. у порівнянні з 2015 р. пояснюється збитковістю діяльності, 

адже обсяг збитку становив 931245 тис. грн., обсяг власного капіталу мав 

від’ємне значення та становив 5315066 тис. грн., хоча відбулося зростання суми 

прибутку від продажу продукції на 896817 тис. грн., підвищення чистої 

виручки від реалізації на 1256959 тис. грн., падіння сум кредиторської та 

дебіторської заборгованості – на 43,72% та відповідно на 9,7%.  

Таблиця 2.26 

Аналіз рівня економічної безпеки ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

 у 2013-2016 рр. за методичним підходом Халіної В. Ю. 

Складові економічної безпеки Роки 

2013 2014 2015 2016 

Фінансова 0,001 0,01 0,02 0,37 

Техніко-технологічна 1,06 3,96 1,76 1,82 

Інтелектуально-кадрова 0,59 0,22 0,27 0,69 

Екологічна 0,80 0,53 1,46 1,07 

Рівень економічної безпеки підприємства 

(R) 

0,001 0,01 0,01 0,49 

Складові економічної безпеки Абс. відхилення, 2016 р. 

2013 2014 2015 

Фінансова 0,37 0,35 0,35 

Техніко-технологічна 0,77 -2,13 0,06 

Інтелектуально-кадрова 0,10 0,46 0,42 

Екологічна 0,27 0,54 -0,38 

Рівень економічної безпеки підприємства (R) 0,49 0,49 0,48 

Складові економічної безпеки Відн. відхилення, 2016 р. 

2013 2014 2015 

Фінансова 24711,99 2893,91 2132,31 

Техніко-технологічна 72,65 -53,95 3,45 

Інтелектуально-кадрова 16,11 207,15 153,41 

Екологічна 33,80 101,46 -26,43 

Рівень економічної безпеки підприємства (R) 664,53 84,32 42,05 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», 2017; Халіна, 2014)  

 

Інтелектуально-кадрова складова у 2015 р. становила 0,27% та у 2016 р. – 

0,69%, тобто зростання становило 1,5 рази (табл. 2.26). Підвищення даної 

складової пов’язано зі зменшенням у 2016 р. відносно 2015 р. кількості 
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звільнених працівників на 10 осіб, зменшенням загальної чисельності 

працюючих на 224 особи, підвищенням обсягу готової продукції на 29170 тис. 

грн. Погіршилися показники екологічної складової, адже у 2016 р. відносно 

2015 р. скорочення даної складової становило 26,43%. Зокрема, у 2016 р. у 

порівнянні з 2015 р. підвищився показник перевищення нормативного обсягу 

викидів шкідливих речовин на 9,2%. За отриманими даними видно, що для 

підприємства є характерним зростання забруднення атмосфери, відсутність 

очисних механізмів.  

У 2016 р. техніко-технологічна складова сягнула 1,82% та в 2015 р. 

становила 1,76%, тобто частка зростання була на рівні 3,45% та показник 

знаходиться у межах нормативного значення. У 2016 р. відносно 2015 р. 

показники техніко-технологічної складової мали помітне покращення, а саме: 

знос основних засобів зріс на 88% або на 63734 тис. грн.; вартість основних 

засобів підвищилася на 0,26% чи на 2773 тис. грн. Загальний рівень 

економічної безпеки за результатами аналізу у 2016 р. становив 0,46% та у 

2015 р. – 0,01%, тобто не відповідав нормативному значенню (рис. 2.18). Для 

підприємства у 2016 р. характерним є низький рівень економічної безпеки, що 

пояснюється погіршенням основних його складових, окрім техніко-

технологічної, адже діяльність підприємства в даному періоді була збитковою. 

Одночасно більшість показників фінансової діяльності знизилася, характерний 

був кризовий тип фінансової стійкості і тому керівництву підприємства 

необхідно проаналізувати слабкі сторони діяльності, вжити заходів щодо 

покращення показників складових економічної безпеки, що сприятиме 

налагодженню результатів діяльності і функціонування, виходу з кризового 

стану, підвищенню рівня конкурентної боротьби. 

На увагу заслуговують результати аналізу та оцінки рівня економічної 

безпеки за визначеною методикою по підприємству ПрАТ «Запоріжбудмаш» у 

2013-2016 рр. Нормативному значенню відповідають результати оцінки 

фінансової, техніко-технологічної та екологічної складових (табл. 2.27).  
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Таблиця 2.27 

Аналіз рівня економічної безпеки ПрАТ «Запоріжбудмаш» 

 у 2013-2016 рр. за методичним підходом Халіної В. Ю. 

Складові економічної безпеки Роки 

2013 2014 2015 2016 

Фінансова 3,91 2,59 2,12 1,37 

Техніко-технологічна 0,81 0,87 0,86 2,84 

Інтелектуально-кадрова 1,60 0,51 0,06 0,07 

Екологічна 0,78 0,53 1,06 1,43 

Рівень економічної безпеки підприємства 

(R) 

3,91 0,61 0,11 0,40 

Складові економічної безпеки Абс. відхилення, 2016 р. 

2013 2014 2015 

Фінансова -2,54 -1,22 -0,76 

Техніко-технологічна 2,03 1,96 1,98 

Інтелектуально-кадрова -1,52 -0,44 0,01 

Екологічна 0,65 0,90 0,37 

Рівень економічної безпеки підприємства (R) -3,51 -0,21 0,29 

Складові економічної безпеки Відн. відхилення, 2016 р. 

2013,00 2014,00 2015,00 

Фінансова -0,65 -47,27 -35,74 

Техніко-технологічна 252,19 225,00 230,30 

Інтелектуально-кадрова -95,47 -85,90 23,13 

Екологічна 83,13 169,88 34,94 

Рівень економічної безпеки підприємства (R) -89,79 -34,76 252,66 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжбудмаш», 

2017; Халіна, 2014)  

 

Зокрема, фінансова складова у 2014 р. становила 2,59%, у 2015 р. – 2,12%, 

у 2016 р. – 1,37%, тобто сформувалася тенденція до зниження. Скорочення 

фінансової складової у 2016 р. у порівнянні з 2015 р. пояснюється зростанням 

собівартості продукції на 3199,6 тис. грн. або у 1,4 рази та в 2014 р. був 

отриманий збиток у розмірі 392,5 тис. грн., зростанням суми власного капіталу 

на 98 тис. грн. Слід відзначити, що у 2016 р. відносно 2015 р. зростання 

позикового капіталу сягнуло 1055,1 тис. грн., зросла вартість оборотних активів 

на 1153 тис. грн. або 24,61%, збільшилися поточні зобов’язання на 357 тис. грн. 

або у 2,3 рази, що також вплинуло на значення фінансової складової.  

В свою чергу екологічна складова у 2016 р. відносно 2015 р. підвищилася 

на 34,94% (табл. 2.27). Зокрема, коефіцієнт перевищення нормативного обсягу 

викидів шкідливих речовин в атмосферу у 2015 р. становив 0,4% та у 2016 р. – 

0,3%, коефіцієнт залюднення ареалу шкідливого впливу у 2015 р. склав 0,84% 
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та у 2016 р. відповідно 0,83%. Отже відбулося зменшення викидів та 

забруднення навколишнього середовища. 

Техніко-технологічна складова економічної безпеки у 2016 р. становила 

2,84% та у 2015 р. – 0,86%, тобто відповідала нормативному значенню. 

Причиною цього є зниження коефіцієнта інтенсивного використання 

обладнання з 0,64% у 2015 р. до 0,59% у 2016 р., але відбулося зростання зносу 

основних засобів у 2016 р. відносно 2015 р. на 259 тис. грн., підвищення 

вартості основних засобів на 18 тис. грн. Позитивною є динаміка коефіцієнта 

виробничої потужності, який у 2015 р. сягнув 0,45% та у 2016 р. – 0,65%. За 

даною складовою хоч і відбулося зростання, але необхідно вжити заходів щодо 

підвищення проаналізованих показників. За інтелектуально-кадровою 

складовою у 2016 р. відносно 2015 р. спостерігалося зростання на 23,13%, 

одночасне значення показника у 2015 р. було у межах 0,06% та у 2016 р. – 

0,07%, тобто не відповідає нормативному значенню, що обумовлено у 2016 р. 

відносно 2015 р. зростанням кількості звільнених на 1 особу, зростанням 

загальної чисельності персоналу на 6 осіб. Варто відзначити, що відбулося 

зростання коефіцієнта плинності кадрів з 0,05% у 2015 р. до 0,07% у 2016 р. 

Загальний рівень економічної безпеки покращився, оскільки у 2015 р. він 

становив 0,11% та в 2016 р. склав 0,40% (рис. 2.18). Подібне покращення 

пояснюється переходом від збиткової діяльності до отримання прибутку у 

2016 р., тобто відбувалося поступове налагодження результатів діяльності. 

Поряд з цим, у 2016 р. інтелектуально-кадрова складова не відповідала 

нормативному значенню та підприємство потребує розробки заходів щодо 

поліпшення інших складових та вирішення існуючих проблем. Таким чином, за 

показниками фінансової діяльності підприємство мало тенденцію до 

покращення та характеризується поступовим зростанням економічної безпеки, 

проте необхідно підвищити окремі показники діяльності, покращити процес 

організації діяльності, що позитивно вплине на функціонування підприємства. 
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За даними табл. 2.28 розглянемо результати проведеного дослідження по 

ПАТ «Запорізький механічний завод» у 2013-2016 рр. За отриманими даними 

видно, що відбулося зростання техніко-технологічної, інтелектуально-кадрової, 

екологічної складових та скоротилася фінансова складова у 2016 р. Фінансова 

складова у 2016 р. становила 6,18% та у 2015 р. відповідно 18,29%, тобто частка 

скорочення склала 66,19%. Одночасно в 2016 р. відбулося скорочення прибутку 

від продажу продукції на 25,92% або на 2352 тис. грн., собівартості продукції 

на 3,82% або на 796 тис. грн., зросла частка дебіторської заборгованості на 

13734 тис. грн. та відповідно кредиторської заборгованості на 1006 тис. грн. У 

2016 р. відносно 2015 р. залишилося незмінним значення коефіцієнта 

фінансової автономії, який становив 0,95 та відповідно дану динаміку мав 

коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу, який склав 0,05.  

Щодо техніко-технологічної складової, то у 2016 р. вона склала 5,58%, а у 

2015 р. становила 3,04%, тобто зростання склало 83,80% (табл. 2.28).  

Таблиця 2.28 

Аналіз рівня економічної безпеки ПАТ «Запорізький механічний завод» 

 у 2013-2016 рр. за методичним підходом Халіної В. Ю. 

Складові економічної безпеки Роки 

2013 2014 2015 2016 

Фінансова 0,53 31,26 18,29 6,18 

Техніко-технологічна 0,52 0,27 3,04 5,58 

Інтелектуально-кадрова 0,60 0,03 0,03 0,05 

Екологічна 1,78 0,68 0,66 0,85 

Рівень економічної безпеки підприємства 

(R) 

0,29 0,18 1,19 1,39 

Складові економічної безпеки Абс. відхилення, 2016 р. 

2013 2014 2015 

Фінансова 5,65 -25,08 -12,10 

Техніко-технологічна 5,06 5,31 2,54 

Інтелектуально-кадрова -0,55 0,02 0,02 

Екологічна -0,93 0,17 0,19 

Рівень економічної безпеки підприємства (R) 1,10 1,21 0,20 

Складові економічної безпеки Відн. відхилення, 2016 р. 

2013 2014 2015 

Фінансова 1063,02 -80,22 -66,19 

Техніко-технологічна 979,31 19,58 83,80 

Інтелектуально-кадрова -91,99 50,22 46,90 

Екологічна -52,41 24,88 28,42 

Рівень економічної безпеки підприємства (R) 378,24 6,64 0,17 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Запорізький 

механічний завод», 2017; Халіна, 2014)  
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Позитивні зрушення зумовлені у 2016 р. відносно 2015 р. зростанням 

коефіцієнта виробничої потужності на 75,22%, коефіцієнта інтенсивного 

використання обладнання на 17,24%. Позитивна динаміка спостерігається щодо 

зростання інтелектуально-кадрової складової у 2016 р. відносно 2015 р. на 

46,90%, але вона не відповідає нормативному значенню (табл. 2.28). Подібна 

динаміка зумовлена у 2016 р. відносно 2015 р. зменшенням загальної 

чисельності працівників на 20 осіб, зростанням кваліфікованих осіб на 20 осіб. 

Також у 2016 р. у порівнянні з 2015 р. зріс коефіцієнт плинності кадрів на 

19,43%, підвищився коефіцієнт співвідношення висококваліфікованих та 

кваліфікованих працівників на 16,32%, зросла продуктивність праці на 41,23%. 

Екологічна складова у 2016 р. становила 0,85%, а в 2015 р. відповідно 

0,66%, тобто частка зростання склала 28,42%. Зокрема, відбулося скорочення 

коефіцієнта перевищення нормативного обсягу викидів шкідливих речовин в 

атмосферу у 2016 р. відносно 2015 р. на 35,55%. Підприємство 

ПАТ «Запорізький механічний завод» у 2016 р. мало рівень економічного 

розвитку на рівні 1,39% та у 2015 р. – 1,19%, тобто відбулося підвищення на 

0,17% (рис. 2.18). Керівництву підприємства необхідно розробити заходи щодо 

покращення показників інтелектуально-кадрової, екологічної складових, що 

сприяє підвищенню загального рівня економічної безпеки. Одночасно розвиток 

економічної безпеки сприятиме налагодженню функціонування всіх сфер 

діяльності. За фінансовими показниками підприємство має тенденцію до 

покращення та за рівнем розвитку економічної безпеки спостерігається схожа 

ситуація, але необхідно вжити відповідних заходів щодо поліпшення розвитку. 

Іншим методичним підходом, який ми розглянемо, є методика оцінки 

рівня економічної безпеки запропонована Камишниковою Е.В. (2009, с. 77-81; 

2010, с. 7-8). Проаналізуємо результати використання даної методики на 

підприємствах машинобудування у 2013-2016 рр.  

Першим для аналізу було обрано підприємство ПАТ «Мотор Січ» та за 

ним визначено рівень економічної безпеки у 2012-2016 рр. (табл. 2.29). 
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Позитивне зростання у 2016 р. мали показники інтелектуально-кадрової, 

виробничої, збутової складових економічної безпеки, але за фінансовою та 

екологічною складовими відбулося скорочення. За фінансовою складовою у 

2016 р. відносно 2015 р. відбулося зменшення на 35,25%, оскільки її значення у 

2015 р. склало 3,05% та у 2016 р. відповідно 1,97%. Зокрема відбулося 

зниження у 2016 р. відносно 2015 р. коефіцієнта маневреності поточних активів 

на 20% та коефіцієнта маневреності оборотних активів на 37%. Однак у 2016 р. 

у порівнянні з 2015 р. спостерігається зростання коефіцієнта забезпеченості 

запасів власними джерелами фінансування на 6,72%. Варто зазначити, що 

окремі показники фінансової складової мали тенденцію до зниження та 

необхідно вжити заходів щодо їх покращення.  

Таблиця 2.29 

Аналіз рівня економічної безпеки ПАТ «Мотор Січ» 

 у 2012-2016 рр. за методичним підходом Камишникової Е. В. 

Складові економічної безпеки Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Фінансова 2,89 2,60 3,80 3,05 1,97 

Інтелектуально-кадрова 0,46 0,47 0,37 0,81 1,19 

Виробнича 1,33 1,90 1,52 1,47 1,53 

Матеріально-технічне забезпечення 0,89 0,70 0,74 0,71 0,85 

Збутова 1,00 1,09 1,17 1,25 1,68 

Екологічна 0,08 0,03 0,05 0,06 0,05 

Рівень економічної безпеки 0,81 0,82 0,91 0,88 0,92 

Складові економічної безпеки Абс. відхилення, 2016 р. 

2012 2013 2014 2015 

Фінансова -0,92 -0,63 -1,83 -1,07 

Інтелектуально-кадрова 0,72 0,72 0,82 0,37 

Виробнича 0,20 -0,37 0,01 0,06 

Матеріально-технічне забезпечення -0,04 0,15 0,12 0,14 

Збутова 0,68 0,59 0,51 0,43 

Екологічна -0,03 0,02 -0,01 -0,012 

Рівень економічної безпеки 0,11 0,10 0,01 0,04 

Складові економічної безпеки Відн. відхилення, 2016 р. 

2012 2013 2014 2015 

Фінансова -31,73 -24,17 -48,07 -35,25 

Інтелектуально-кадрова 156,07 152,39 221,77 45,75 

Виробнича 15,29 -19,69 0,38 4,05 

Матеріально-технічне забезпечення -3,95 22,03 15,70 20,06 

Збутова 68,56 54,81 43,84 34,13 

Екологічна -39,75 50,82 -14,89 -20,44 

Рівень економічної безпеки 13,55 11,74 0,92 4,22 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ», 2017; 

Камишникова, 2009, с. 78-81) 
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Що ж до екологічної складової, то вона також не відповідає 

нормативному значенню, хоча у 2015 р. становила 0,06% та у 2016 р. 0,05%. 

Зокрема коефіцієнт екологічних платежів у 2012-2015 рр. не змінився та 

коефіцієнт витрат на природоохоронні заходи скоротився у 2016 р. відносно 

2015 р. на 29,55%. Значення збутової складової економічної безпеки у 2016 р. 

становило 1,68%, 2015 р. – 1,25%, 2014 р. – 1,17%, 2013 р. – 1,09%, тобто 

відбулося поступове підвищення (табл. 2.29). Подібне зростання у 2016 р. 

відносно 2015 р. обумовлене підвищенням коефіцієнта своєчасного розрахунку 

за товари на 48,39 та скорочення рентабельності продажу на 6,98%.  

В межах нормативного значення знаходиться виробнича складова, але у 

2014 р. вона склала 1,47% та у 2016 р. відповідно 1,53%, тобто частка зростання 

становила 4,05%. У 2016 р. прирівняно до 2015 р. подібне підвищення 

пояснюється зростанням коефіцієнта втрат від браку на 33%, зростанням 

коефіцієнта використання виробничої потужності на 13,89%. Крім того, у 

2016 р. у порівнянні з 2015 р. відбулося зростання фінансових витрат на 90161 

тис. грн., але обсяг готової продукції збільшився на 405906 тис. грн. або на 

73,43% та коефіцієнт оборотності оборотних активів скоротився на 37,77%. 

Інтелектуально-кадрова складова та складова матеріально-технічного 

забезпечення у 2016 р. мали тенденцію до зростання та інтелектуально-кадрова 

складова відповідала нормативному значенню. Дані проведеного аналізу 

показують, що інтелектуально-кадрова складова у 2016 р. відносно 2015 р. 

підвищилася на 45,75%, що пов’язано зі зростанням чисельності прийнятих 

працівників на 170 осіб, службовців з вищою освітою на 870 осіб. 

За отриманими даними видно, що складова матеріально-технічного 

забезпечення у 2015 р. склала 0,71% та у 2016 р. – 0,85%, тобто підвищилася на 

20,06%. Дане зростання у 2016 р. обумовлене збільшенням обсягу готової 

продукції, але одночасно скоротилася собівартість реалізованої продукції та 

зросли фінансові витрати, що вплинула на значення даної складової. 
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Результати проведеного аналізу показують, що рівень економічної 

безпеки ПАТ «Мотор Січ» у 2016 р. вищий за рівень 2015 р. на 4,22% 

(рис. 2.19).  

 

 
Рис. 2.19. Динаміка рівня економічної безпеки підприємств машинобудування 

за методичним підходом Камишникової Е.В. у 2012-2016 рр.   

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Запорізький 

механічний завод», 2017; Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ», 2017; Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», 2017; Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжбудмаш», 2017)  

 

Дане покращення пов’язане зі зростанням виробничої та збутової 

складових, а також покращилися інтелектуально-кадрова, екологічна складова 

та складова матеріально-технічного забезпечення. Саме дані складові займають 

найбільшу вагу в оцінці рівня економічної безпеки. Поряд з цим, фінансова 

складова скоротилася, тому слід розробити заходи та покращити результати 

діяльності, що створить безпечні умови функціонування.  

Перейдемо до аналізу результатів оцінки рівня економічного розвитку 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у 2012-2016 рр. (Лясковець, 2017i, с. 77-79) 

(табл. 2.30). Результати поведеного аналізу показують, що рівень економічної 

безпеки у 2016 р. становить 0,73%, що нижче нормативного та перевищує 

результати 2015 р. у 1 раз, але найвище значення було досягнуто у 2014 р. та 

рівень склав 2,56% (рис. 2.19). Не відповідність рівня економічної безпеки 

нормативному значенню у 2015 р. зумовлена зниженням таких складових: 

фінансової, матеріально-технічного забезпечення, екологічної. Відбулося 

покращення у 2016 р. лише інтелектуально-кадрової, виробничої, збутової 

складових. Спад основних складових у 2016 р. зумовлений збитковістю 
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діяльності, відсутністю власного капіталу, зростанням суми позикового 

капіталу, залежністю від постачальників, зростанням цін на матеріали, 

сировину, пальне. Отже, рівень економічної безпеки знаходиться на низькому 

рівні та потребує ефективних управлінських рішень з боку керівництва з метою 

налагодження економічної безпеки та показників діяльності.  

Таблиця 2.30 

Аналіз рівня економічної безпеки ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

 у 2012-2016 рр. за методичним підходом Камишникової Е. В. 

Складові економічної безпеки Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Фінансова 3,31 1,03 -6,61 -8,49 -0,004 

Інтелектуально-кадрова 0,70 0,64 0,57 0,65 0,67 

Виробнича 2,03 1,61 1,09 1,07 1,33 

Матеріально-технічне забезпечення 0,92 0,83 13,41 1,32 1,27 

Збутова 0,83 1,05 1,09 0,78 0,83 

Екологічна 0,35 0,45 2,56 5,13 1,22 

Рівень економічної безпеки 0,95 0,72 2,46 0,36 0,73 

Складові економічної безпеки Абс. відхилення, 2016 р. 

2012 2013 2014 2015 

Фінансова -3,31 -1,04 6,60 8,49 

Інтелектуально-кадрова -0,04 0,03 0,10 0,01 

Виробнича -0,70 -0,28 0,24 0,26 

Матеріально-технічне забезпечення 0,35 0,44 -12,14 -0,05 

Збутова 0,00 -0,22 -0,27 0,05 

Екологічна 0,87 0,77 -1,34 -3,910 

Рівень економічної безпеки -0,23 0,00 -1,73 0,37 

Складові економічної безпеки Відн. відхилення, 2016 р. 

2012 2013 2014 2015 

Фінансова -100,11 -100,36 -99,94 -99,96 

Інтелектуально-кадрова -4,99 4,31 16,94 1,98 

Виробнича -34,36 -17,51 22,33 24,25 

Матеріально-технічне забезпечення 37,80 52,92 -90,56 -4,07 

Збутова 0,11 -21,05 -24,49 6,00 

Екологічна 247,39 171,44 -52,42 -76,26 

Рівень економічної безпеки -23,88 0,57 -70,50 101,76 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», 2017; Камишникова, 2009, с. 78-81)  

 

З табл. 2.30 видно, що фінансова складова у 2016 р. мала від’ємне 

значення та була на рівні (0,004)%, у 2015 р. значення у розмірі (8,49)%. У 

2016 р. у порівнянні з 2015 р. зниження фінансової складової обумовлене 

скороченням коефіцієнта забезпеченості запасів власними джерелами 

фінансування на 63,47%, від’ємним значенням коефіцієнта фінансової 
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автономії на рівні (1,30), скороченням коефіцієнта швидкої ліквідності на 

16,29%. Поряд з цим у 2016 р. відносно 2015 р. сума дебіторської 

заборгованості скоротилася на 452872 тис. грн. або на 43,72% та кредиторської 

заборгованості на 38102 тис. грн. чи на 9,7%. 

Зовсім протилежну динаміку у 2016 р. мала інтелектуально-кадрова 

складова, яка збільшилася у порівнянні з 2015 р. на 1,98%. Це пов’язано зі 

збільшенням кількості прийнятих працівників на 2 особи, зростанням 

службовців з вищою освітою на 25 осіб, зменшенням кількості звільнених 

працівників на 10 осіб. Одночасно, більшість коефіцієнтів та показників 

інтелектуально-кадрової складової мали тенденцію до скорочення.  

Що ж до виробничої складової, то вона відповідала нормативному 

значенню у 2012-2016 рр. та значне підвищення відбулося у 2012 р. (2,03%), у 

2013-2015 рр. склалася спадна динаміка. Зокрема зростання даної складової у 

2016 р. відносно 2015 р. сягнуло 24,25%. У 2016 р. відповідно до 2015 р. 

спостерігалося зростання вартості основних засобів на 0,27% або на 2773 тис. 

грн., готова продукція зросла на 29170 тис. грн. або у 3,2 рази. Підвищення 

виробничої складової пояснюється зростанням у 2016 р. переважної кількості 

коефіцієнтів, які впливають на ефективність процесу виробництва. У 2016 р. 

рівень збутової складової становив 0,83% та у 2015 р. – 0,78%, тобто частка 

зростання була на рівні 6%. Для підприємства у 2016 р. характерне погіршення 

коефіцієнта своєчасності розрахунку за товари та послуги, який відносно 

2015 р. зменшився на 12,12%.  

Негативну динаміку у 2016 р. мала екологічна складова та складова 

матеріально-технічного забезпечення. Екологічна складова у 2016 р. відносно 

2015 р. скоротилася на76,26%, що спричинено зростанням суми витрат на 

природоохоронні заходи та збільшенням екологічних платежів. Тобто по 

підприємству відсутній належний контроль за рівнем викидів та вмістом 

шкідливих речовин. Важливим для оцінки рівня економічної безпеки є складова 

матеріально-технічного забезпечення, яка у 2015 р. становила 1,32% та у 
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2016 р. – 1,27%. Проте дана складова у 2012-2016 рр. мала змінний характер, 

що пояснюється зміною цін на ресурси і матеріали, зростанням витрат, 

зростаючою залежністю від постачальників, змінністю обсягу власних та 

залучених ресурсів.  

Наступним є ПрАТ «Запоріжбудмаш» по якому розглянемо рівень 

економічної безпеки у 2012-2016 рр. (табл. 2.31).  

Таблиця 2.31 

Аналіз рівня економічної безпеки ПрАТ «Запоріжбудмаш» 

 у 2012-2016 рр. за методичним підходом Камишникової Е. В. 

Складові економічної безпеки Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Фінансова 1,46 1,41 2,30 3,10 6,49 

Інтелектуально-кадрова 0,61 0,71 0,78 0,47 0,94 

Виробнича 2,79 5,24 4,22 1,25 1,73 

Матеріально-технічне забезпечення 0,49 0,96 0,48 0,42 0,52 

Збутова 0,69 0,86 0,80 0,95 0,73 

Екологічна 0,45 0,28 0,18 0,10 0,06 

Рівень економічної безпеки 0,76 1,13 1,00 0,73 1,12 

Складові економічної безпеки Абс. відхилення, 2016 р. 

2012 2013 2014 2015 

Фінансова 5,03 5,08 4,18 3,39 

Інтелектуально-кадрова 0,33 0,23 0,16 0,47 

Виробнича -1,05 -3,51 -2,49 0,48 

Матеріально-технічне забезпечення 0,03 -0,44 0,04 0,10 

Збутова 0,04 -0,13 -0,07 -0,22 

Екологічна -0,38 -0,22 -0,11 -0,032 

Рівень економічної безпеки 0,36 -0,01 0,12 0,39 

Складові економічної безпеки Відн. відхилення, 2016 р. 

2012 2013 2014 2015 

Фінансова 343,87 359,45 181,64 109,48 

Інтелектуально-кадрова 54,00 32,52 20,96 100,33 

Виробнича -37,83 -66,93 -58,96 38,11 

Матеріально-технічне забезпечення 7,14 -45,62 8,35 23,71 

Збутова 6,18 -15,26 -8,59 -23,54 

Екологічна -85,57 -77,00 -63,57 -33,18 

Рівень економічної безпеки 46,90 -1,10 11,88 53,14 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжбудмаш», 

2017; Камишникова, 2009, с. 78-81)  

 

Відповідно до наведених даних більшість складових економічної безпеки 

не відповідає нормативному значенню, за винятком фінансової, виробничої 

складових. У 2016 р. відповідно до 2015 р. відбулося підвищення фінансової 
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складової у 1 раз. Подібне підвищення зумовлене зростанням у 2016 р. 

відповідно до 2015 р. коефіцієнта маневреності оборотних активів у 1 раз, 

коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості у 2,5 рази, коефіцієнта 

оборотності дебіторської заборгованості у 1,6 рази.  

Рівень виробничої складової у 2014 р. був у розмірі 4,22%, 2015 р. – 

1,25%, 2016 р. – 1,73% (табл. 2.31). Відбулося зростання у 2016 р. відповідно до 

2015 р. вартості основних засобів на 18,5 тис. грн. або на 0,18%, обсяг готової 

продукції збільшився на 77,24% чи на 224 тис. грн., сума запасів збільшилася 

на 375 тис. грн. або на 89%. Переважна більшість коефіцієнтів, за якими 

визначається рівень виробничої складової у 2016 р. мали позитивну динаміку.  

Інтелектуально-кадрова складова у 2016 р. становила 0,94% та у 2015 р. 

відповідно 0,47%, тобто частка зростання склала 100%, але значення не 

відповідає нормативному показнику. Проте, незначне підвищення у 2016 р. 

відносно 2015 р. зумовлене зростанням кількості прийнятих працівників на 6 

осіб, фонду оплати праці на 133 грн., чисельність працівників з вищою освітою 

збільшилася на 5 осіб, число звільнених працівників зросло на 1 особу, загальна 

чисельність персоналу збільшилася на 6 осіб.  

У 2016 р. спостерігалося зростання складової матеріально-технічного 

забезпечення, скорочення збуту та екологічної складових (табл. 2.31). Загалом 

рівень складової матеріально-технічного забезпечення у 2014 р. становив 

0,48%, 2015 р. – 0,42%, 2016 р. – 0,52%, тобто прослідковується зростаюча 

динаміка. Це обумовлене позитивною динамікою коефіцієнта економії 

ресурсів, який у 2015 р. становив (-0,03) та у 2016 р. набув позитивного 

значення 0,37. Проте, коефіцієнт втрат від несвоєчасних поставок сировини й 

матеріалів у 2016 р. відносно 2015 р. збільшився на 4,78%.  

У порівнянні з проаналізованими складовими, екологічна у 2016 р. 

відносно 2015 р. скоротилася на 33,18%. Це пояснюється зростанням в 2016 р. у 

порівнянні з 2015 р. витрат на природоохоронні заходи до 19% та плати за 

забруднення навколишнього середовища на 50%.  
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Проведений аналіз показує, що рівень економічної безпеки у 2014 р. 

становив 1%, 2015 р. – 0,73%, 2016 р. – 1,12%, тобто він відповідає 

нормативному показнику (рис. 2.19). Причиною цього є зростання у 2016 р. 

фінансової та виробничої складових, але складова матеріально-технічного 

забезпечення, інтелектуально-кадрова складова не відповідала нормативному 

значенню (>1). По підприємству ПрАТ «Запоріжбудмаш» у 2016 р. відбулося 

покращення лише фінансової та виробничої складових. Таким чином, у 2016 р. 

спостерігалася тенденція до покращення рівня економічної безпеки, але 

відбулося зниження збутової та екологічної складових і тому слід приймати 

ефективні рішення, заходи для покращення фінансових результатів діяльності.  

Результати оцінки рівня економічної безпеки по підприємству 

ПАТ «Запорізький механічний завод» свідчать, що високий результат був 

досягнутий у 2016 р. та становив 1,06%, у 2013 р. та 2015 р. значення було дещо 

нижчим і становило відповідно 0,54% та 1,04% (табл. 2.32, рис. 2.19). 

Причиною цього було зростання у 2016 р. інтелектуально-кадрової, виробничої, 

збутової складових та складової матеріально-технічного забезпечення. 

Зауважимо, що за фінансовою складовою у 2016 р. рівень становив 4,38%, у 

2015 р. – 5,30%. Загалом у 2016 р. відносно 2015 р. відбулося скорочення 

чистого прибутку на 695 тис. грн., зменшення суми чистої виручки від 

реалізації на 3148 тис. грн. Варто відзначити, що негативну динаміку у 2016 р. у 

порівнянні з 2015 р. мав коефіцієнт маневреності оборотних активів, який 

скоротився на 13,06%, але позитивна динаміка сформувалася щодо коефіцієнта 

забезпеченості запасів власними джерелами фінансування, який  

зріс на 13,54%. 

Зростання рівня інтелектуально-кадрової складової у 2016 р. прирівняно 

до 2015 р. склало 8,35% (табл. 2.32). Позитивна динаміка у 2016 р. відносно 

2015 р. була обумовлена зростанням кількості звільнених на 4 особи, 

зростанням фонду оплати праці на 445 грн., збільшенням числа прийнятих 

працівників на 33 особи.  
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Таблиця 2.32 

Аналіз рівня економічної безпеки ПАТ «Запорізький механічний завод» 

 у 2012-2016 рр. за методичним підходом Камишникової Е. В. 

Складові економічної безпеки Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Фінансова 2,33 1,66 6,58 5,30 4,38 

Інтелектуально-кадрова 0,80 0,74 1,01 1,36 1,48 

Виробнича 7,90 0,84 2,32 1,63 1,91 

Матеріально-технічне забезпечення 0,50 0,47 0,57 0,61 0,63 

Збутова 0,71 0,66 0,45 0,66 1,07 

Екологічна 0,17 0,19 0,08 0,06 0,04 

Рівень економічної безпеки 1,40 0,54 1,16 1,04 1,06 

Складові економічної безпеки Абс. відхилення, 2016 р. 

2012 2013 2014 2015 

Фінансова 2,06 2,72 -2,20 -0,92 

Інтелектуально-кадрова 0,68 0,73 0,46 0,11 

Виробнича -5,99 1,08 -0,41 0,28 

Матеріально-технічне забезпечення 0,12 0,16 0,06 0,01 

Збутова 0,36 0,41 0,61 0,41 

Екологічна -0,13 -0,16 -0,04 -0,026 

Рівень економічної безпеки -0,33 0,52 -0,10 0,03 

Складові економічної безпеки Відн. відхилення, 2016 р. 

2012 2013 2014 2015 

Фінансова 88,30 163,41 -33,43 -17,37 

Інтелектуально-кадрова 84,79 98,93 45,56 8,35 

Виробнича -75,78 128,39 -17,68 17,19 

Матеріально-технічне забезпечення 24,74 33,78 11,19 2,43 

Збутова 50,82 62,07 135,71 62,26 

Екологічна -78,47 -81,13 -54,96 -42,15 

Рівень економічної безпеки -23,95 96,87 -8,48 2,53 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПАТ «Запорізький 

механічний завод», 2017; Камишникова, 2009, с. 78-81)  

 

Рівень виробничої складової мав позитивну динаміку у 2014 р. та 

становив 2,32%, у 2015 р. – 1,63%, у 2016 р. – 1,91%, тобто відбулося 

підвищення до 17,19% (табл. 2.32). У 2016 р. позитивним для виробничої 

складової є зростання відносно 2015 р. коефіцієнта виробничої структури у 3,7 

рази, підвищення коефіцієнта використання виробничої потужності на 1,9%. 

Однак у 2016 р. відносно 2015 р. спостерігається скорочення коефіцієнта 

придатності основних засобів на 5,49%. У 2015 р. рівень матеріально-

технічного забезпечення становив 0,61% та у 2016 р. – 0,63%, тобто частка 

зростання склала 2,43%. Зокрема, у 2016 р. відносно 2015 р. відбулося 

підвищення коефіцієнта незалежності від сторонніх постачальників на 1,58%, 
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але одночасно зросли фінансові витрати, коефіцієнт втрат від несвоєчасних 

поставок сировини й матеріалів. Щодо збуту, як складової економічної безпеки, 

то у 2016 р. відбулося зростання відносно 2015 р. на 62,26%. Подібне 

підвищення було викликане зростанням у 2016 р. відносно 2015 р. коефіцієнта 

своєчасного розрахунку за товари на 86,14%. Негативну тенденцію мала 

екологічна складова, яка у 2016 р. відносно 2015 р. скоротилася на 42,15%. Це 

пояснюється тим, що у 2016 р. відносно 2015 р. спостерігається скорочення 

плати за забруднення навколишнього середовища на 171 тис. грн. чи на 25,98%.  

Таким чином, по ПАТ «Запорізький механічний завод» у 2016 р. 

відбулося скорочення фінансової, екологічної складових та складова 

матеріально-технічного забезпечення не відповідає нормативному значенню. 

Вагоме значення для діяльності підприємства відіграють інтелектуально-

кадрова, виробнича, збутова складові, за якими у 2016 р. відбувається 

зростання. Варто відзначити, що у 2016 р. рівень економічної безпеки 

покращився, показники фінансової діяльності зростають, але необхідно 

звернути увагу на досягнення високого рівня розвитку економічної безпеки, що 

сприятиме налагодженню діяльності окремих підрозділів.  

 

 

Висновки до 2 розділу 

 

Проведене у дисертаційній роботі дослідження дозволило сформулювати 

наступні висновки та рекомендації: 

1. Дослідження показали, що у 2015 р. відбулося зростання обсягів 

реалізованої продукції підприємств машинобудування України, оскільки 

відносно 2014 р. частка зростання становила 11805,5 тис. грн. або 11,5%, що 

обумовлено налагодженням економічної обстановки, зростанням інвестицій, 

зниженням шахрайства та корупції. Встановлено, що у 2015 р. обсяг реалізації 

продукції підприємств Запорізької області також підвищився, оскільки сума 

зростання у 2015 р. відносно 2014 р. досягла 4251656,3 тис. грн. або 27,4%, що 

зумовлено зростанням частки замовлень з-за кордону.   
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2. Проведений аналіз показав, що у 2015 р. відносно 2014 р. у структурі 

обсягу виробництва основних видів продукції підприємств машинобудування 

Запорізької області, як і України в цілому склалася позитивна тенденція. 

Позитивну динаміку мало виробництво такої продукції машинобудівної галузі 

України, як: трактори для сільського та лісового господарства, обсяг 

виробництва у 2015 р. становив 4,2 тис. шт., у 2014 р. – 4,1 тис. шт.; обсяг 

виробництва автомобілів легкових у 2015 р. сягнув суми 26,3 тис. шт., у 2014 р. 

– 25,9 тис. шт. 

3.  Проаналізовано стан машинобудівної галузі України та встановлено, 

що у 2015 р. вона характеризувалася спадною динамікою фінансових 

результатів до оподаткування, оскільки фінансові результати становили (-

13006) млн. грн., прибуток досяг рівня 16116,9 млн. грн., а збиток – 29122,9 

млн. грн. Краща ситуація склалася у 2015 р. по Запорізькій області, оскільки 

відбулося зростання фінансових результатів до рівня 1421559,1 тис. грн., збиток 

підприємств склав 4079511,3 тис. грн., а прибуток – 5501070,4 тис. грн.  

4. У 2016 р. частина проаналізованих підприємств машинобудування 

Запорізької області характеризуються покращенням результатів діяльності, 

платоспроможності, оскільки зросла сума власного капіталу, були отримані 

прибутки, скоротилися витрати. Позитивну динаміку щодо зростання суми 

чистого прибутку мали ПАТ «ВІТ», ПрАТ «Запорiзький завод «Перетворювач» 

за якими відносно 2015 р. частка зростання склала 1496 тис. грн. та відповідно 

4195 тис. грн. У 2016 р. порівняно до 2015 р. зростання суми власного капіталу 

відбулося по ПАТ «ВІТ» на 4708 тис. грн. або 7,8% та ПрАТ «Запорізький 

завод «Перетворювач» на 6945 тис. грн. або 8,8%. У 2016 р. скоротилися 

витрати по ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Запорізький механічний завод».  

5. Проведений аналіз рентабельності показав, що діяльність ПАТ «Мотор 

Січ» протягом 2016 р. була нерентабельною, оскільки більшість показників 

мали тенденцію до скорочення. Одночасно, ПрАТ «Запоріжтрансформатор» є 

низькорентабельним, тому що показники мали тенденцію до скорочення у 



161  
 

2016 р. Крім того, ПрАТ «Запоріжбудмаш» є також нерентабельним, оскільки 

показники нижче нормативного значення та відповідно рентабельність 

сукупного капіталу мала від’ємне значення і становила у 2015 р. (0,06)% та у 

2016 р. – (0,1)%. Встановлено, що передумовою налагодження діяльності 

підприємств є покращення їх економічної безпеки, нейтралізація загроз 

ринкового середовища.  

6. Доцільність підвищення рівня економічної безпеки було підтверджено 

погіршенням показників фінансової стійкості ПАТ «Мотор Січ» за 2012-

2016 рр. Відповідно до проведеного аналізу у 2016 р. ПАТ «Запорізький 

механічний завод» мав середній рівень фінансової стійкості, показники 

фінансової стійкості ПрАТ «Запоріжбудмаш» покращилися, але по 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» спостерігався низький рівень фінансової 

стійкості, оскільки відбулося скорочення довгострокових, зростанням поточних 

зобов’язань, більшість показників фінансової стійкості знизилися.   

7. Досліджено методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки та 

застосовано їх на підприємствах машинобудування. Визначено, що по 

ПАТ «Мотор Січ» у 2016 р. загальний рівень ЕБ відносно 2015 р. підвищився 

на 26,67%, по ПрАТ «Запоріжтрансформатор» рівень ЕБ за результатами 

аналізу у 2015 р. становив 0,49% та у 2016 р. – 0,01%, ПАТ «Запорізький 

механічний завод» рівень ЕБ у 2016 р. відносно 2015 р. підвищився на 0,17%. У 

дисертаційній роботі встановлено, що для подальшого розвитку підприємств 

машинобудування доцільним є прогнозування рівня ЕБ, його підвищення та 

необхідним є удосконалення методів, механізмів розвитку та стратегічного 

управління економічною безпекою даних підприємств.  

 

Результати дослідження за розділом 2 опубліковано у працях: (Лясковець, 

2017a; Лясковець, 2017b; Лясковець, 2017f; Лясковець, 2017g; Лясковець, 

2017i).   
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

 

3.1. Прогнозування ефективності розвитку економічної безпеки 

підприємств машинобудування  

 

На сьогоднішній день функціонування підприємств машинобудування 

відбувається за складних умов та під постійним впливом загроз ринкового 

середовища. Зокрема діяльність підприємств поступово погіршується та 

більшість з них є збитковими. Дана обставина пояснюється відсутністю будь-

якої підтримки з боку владних структур, нестабільністю ринкової економіки, 

постійним зростанням цін, коливанням курсу валюти, значним податковим 

тиском, зменшенням суми інвестицій та замовлень з-за кордону. Все перелічене 

зумовлює зменшення обсягу виробництва та продажу, скорочення штату 

працівників, зменшення фонду оплати праці, зростання позикового капіталу та 

збитковість діяльності. При цьому рівень розвитку економічної безпеки є 

низьким та керівництво підприємств не приділяє належної уваги щодо 

забезпечення підвищення рівня економічної безпеки та розрахунку його 

прогнозу. Однак саме достатній рівень економічної безпеки позитивно 

позначиться на всіх сферах діяльності підприємства, дасть змогу поліпшити 

ефективність функціонування в майбутньому. При визначенні рівня розвитку 

економічної безпеки необхідно враховувати сильні та слабкі сторони, 

можливості і загрози, процес виробництва та збуту продукції, оцінювати 

ефективність управлінських рішень керівництва. Варто відзначити, що на 

більшості підприємств машинобудування не звертають значної уваги і не 

здійснюють прогнозування економічної безпеки та, відповідно, відсутні заходи, 

методи захисту від негативного впливу чинників зовнішнього середовища.  
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Серед вчених, які досліджували питання розвитку економічної безпеки на 

підприємствах можна назвати: Бехтер Л. А. (2013, с. 83-84), яка досліджувала 

індикатори економічної безпеки, інтегральний показник економічної безпеки, 

застосування методу ентропії на сільськогосподарських підприємствах; 

Біломістна І. І., Ковальчук А. В. (2014, с. 28-30) у своєму дослідженні здійснили 

оцінку основних показників діяльності та оцінили рівень фінансової безпеки за 

абсолютними і відносними показниками; Репешко І. В. (2009, с. 8-9) в 

авторефераті розглянув та проаналізував кореляційний аналіз залежності 

економічних показників від матеріальних збитків; Судакова О. І. (2008, с. 35-

41) запропонувала моделі оцінки, управління економічною безпекою за умов 

врахування наявних ризиків та загроз ринкового середовища; Муренко Т. О. 

(2014, с. 3-6) запропонував класифікацію загроз ринкового середовища, що 

впливають на економічну безпеку та інтегральний показник щодо діагностики 

існуючих загроз; Лещук Г. Л. (2014, с. 66-70) дослідила сутність механізму 

економічної безпеки, значення та цілі даної дефініції, проаналізувала методи та 

запропонувала модель оцінки інвестиційної безпеки; Сак Т В. (2013a, с. 336-

339) розглянув та проаналізував коефіцієнти економічної безпеки, складові 

економічної безпеки країни; Венглюк І.В. (2014, с. 249-254) проаналізувала 

існуючі методи, способи оцінки, аналізу соціально-економічної безпеки, а 

також зазначила переваги та недоліки існуючих методів для діяльності 

підприємств; Горак О. В. (2014, с. 470-472) дослідив складові та запропонував 

індикатор управління до складу інтегрального показника безпеки економічного 

розвитку, а також наголосив на важливості враховувати ризики зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

Серед зарубіжних науковців питання розвитку економічної безпеки, 

доцільності прогнозування рівня економічного розвитку, особливостей 

функціонування підприємств було досліджено в праця: Мванікі Д., 

Кінячжуй М., Опійо Р. (2017, с. 751-788); Янійлог А., Поляєва Т. (2017, с. 1230-

1240); Маріано М.Ю.М., Джісеске Ю.A. (2016, с. 4021-4028); Майадунне С., 
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Парк С. (2016, с. 520-528); Подольчак Н.Ю., Ковальчук Г.Р., Блинда Ю.О. 

(2016, с. 280-285); Три Х.Т., Хоай В.П., Хуу Т.Н., Тху Х.Н.Т. (2016, с. 1848-

1854); Янійлог А., Поляєва Т. (2016); Коберси І.С., Бармута К.А., 

Мурадова С.С., Дуброва Л.І., Шкуркин Д. (2015); Шпак Н., Кирилич Т. (2015, 

с. 23-28); Долушітц Р., Запф Р. (2009, с. 382-397).  

Безперечно досліджень щодо розвитку економічної безпеки проведено 

чимало, але існуючі методичні підходи не визначають основні показники 

економічної безпеки та їх значення у прогнозуванні діяльності саме 

підприємств машинобудування. Ми вважаємо за доцільне удосконалити 

науково-методичний підхід, на підставі якого можна здійснити прогнозну 

оцінку розвитку економічної безпеки та визначити залежність чистого 

прибутку від основних показників діяльності. Тому, удосконалено науково-

методичний підхід щодо оцінки основних показників розвитку економічної 

безпеки та аналізу їхнього впливу на суму чистого прибутку підприємств 

машинобудування, який ґрунтується на врахуванні загроз ринкового 

середовища, дозволяє спрогнозувати основні показники діяльності, врахувати 

особливості використання всіх наявних ресурсів, що дає змогу визначити 

можливість підвищення економічної безпеки в майбутньому, розробити засоби 

та методи захисту, налагодити ефективність економічного розвитку. Даний 

науково-методичний підхід дає змогу визначити взаємодію показників розвитку 

економічної безпеки як на даний момент, так і в майбутньому.  

До групи показників, що впливають на розвиток економічної безпеки 

нами віднесемо: чистий прибуток (У); фінансові витрати (х1); дебіторська 

заборгованість (х2); кредиторська заборгованість (х3); чиста виручка від 

реалізації продукції (х4); прибуток від продажу (х5); сума власного капіталу (х6); 

сума позикового капіталу (х7); обсяг готової продукції (х8); фонд оплати праці 

(х9). Дані показники стосуються саме діяльності підприємств машинобудування 

та для кожної галузі є специфічними, а також суттєво впливають на економічну 

безпеку. Достатній рівень прибутку є свідченням стабільності діяльності та 
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ефективності економічного розвитку підприємства. Відповідно проаналізуємо 

вплив зазначених показників на величину прибутку та визначимо його 

прогнозну суму з метою оцінки рівня розвитку економічної безпеки 

(Лясковець, 2016b, с. 61).  

Для визначення прогнозної суми прибутку та рівня впливу кожного з 

показників на його величину необхідно використати регресійний аналіз. Саме 

регресійний аналіз здійснюється на підставі даних за декілька періодів та 

ґрунтується на визначенні рівня впливу кожного із запропонованих показників 

на величину шуканого показника. Скористаємося регресійним аналізом з метою 

визначення прогнозної суми чистого прибутку та показників, які найбільшою 

мірою впливають на суму прибутку (Лясковець, 2016b, с. 61).  

Здійснимо регресійний аналіз за обраною групою показників по 

підприємству ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у 2012-2016 рр. (Лясковець, 

2016b, с. 61-63). В процесі аналізу було розраховано коефіцієнт множинної 

кореляції, коефіцієнт детермінації, які зображені в табл. 3.1. Відповідно до 

розрахованих даних підприємство має помірний рівень кореляції, оскільки R-

квадрат становить 0,87.   

Таблиця 3.1 

Регресійна статистика по підприємству ПрАТ «Запоріжтрансформатор»  

за 2012-2016 рр. 

Регресійна статистика  

Множинний R 0,93 

R-квадрат 0,87 

Нормований R-квадрат 0,74 

Стандартна помилка 876115,90 

Спостереження 20 

Примітка: розраховано автором 

 

На підставі даних табл. 3.2 можна сформувати таке регресійне рівняння 

(формула 3.1):  

 

У = 69527,17 + 1,27х1 + (1,24х2) + (1,71х3) + (0,38х4) + 1,63х5 + 0,01х6 +  

 +0,2х7 + 23,17х8 + (39,02х9),     (3.1)  
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де У – чистий прибуток, тис. грн.;  

х1 – сума фінансових витрат, тис. грн.;  

х2 – сума дебіторської заборгованості, тис. грн.;  

х3 – сума кредиторської заборгованості, тис. грн.;  

х4 – сума чистої виручки від реалізації продукції, тис. грн.;  

х5 – обсяг прибутку від продажу, тис. грн.;  

х6 – сума власного капіталу, тис. грн.;  

х7 – сума позикового капіталу, тис. грн.; 

х8 – обсяг готової продукції, тис. грн.; 

х9 – фонд оплати праці, тис. грн.  

Таблиця 3.2 

Регресійний аналіз показників впливу на розвиток економічної безпеки 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у 2012-2016 рр. 
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Y 
69527,17 12305,59 

0,16 0,87 -19848024,37 22987078,71 -19848024,37 22987078, 

71 

Х1 1,27 0,68 1,85 0,09 -0,26 2,79 -0,26 2,79 

Х2 -1,24 2,30 
-

0,54 

0,60 -6,37 3,89 -6,37 3,89 

Х3 -1,71 1,17 1,46 0,17 -0,90 4,32 -0,90 4,32 

Х4 -0,38 1,83 0,21 0,84 -3,69 4,45 -3,69 4,45 

Х5 1,63 2,89 0,57 0,58 -4,80 8,06 -4,80 8,06 

Х6 0,01 0,20 0,03 0,98 -0,43 0,44 -0,43 0,44 

Х7 0,20 0,32 0,63 0,54 -0,51 0,92 -0,51 0,92 

Х8 23,17 18,74 1,24 0,24 -18,59 64,93 -18,59 64,93 

Х9 -39,02 44,93 
-

0,87 

0,41 -139,14 61,10 -139,14 61,10 

Примітка: розраховано автором 

 

Проведений регресійний аналіз свідчить про негативну динаміку окремих 

показників діяльності у 2016 р., а саме сума чистого прибутку у 2013 р. 

становила 329180 тис. грн., в 2015 р. підприємство отримало збиток у розмірі 

2282248 тис. грн. та в 2016 р. сума збитку становила 931245 тис. грн., а також 

обсяг власного капіталу у 2016 р. був від’ємним та становив 5315066 тис. грн. 
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Варто відзначити, що у 2016 р. відносно 2015 р. відбулося зростання чистої 

виручки від реалізації на 1256959 тис. грн. або у 1,1 рази, прибутку від продажу 

на 896817 тис. грн. або у 3,4 рази, обсягу готової продукції на 29170 тис. грн. чи 

у 3,2 рази та позиковий капітал збільшився на 1299832 тис. грн. або на 16%. 

Тобто за 2016 р. розвиток економічної безпеки знаходився на низькому рівні, 

адже діяльність була збитковою. Варто відзначити, що за допомогою 

регресійного аналізу не можна визначити ті показники, які найбільшою мірою 

впливають на суму прибутку, оскільки даний вплив досить відрізняється 

(табл. 3.2). Тому, на нашу думку, для розрахунку прогнозної величини чистого 

прибутку на 2017 р. та більш точного виміру розміру впливу кожного з 

показників на суму прибутку скористаємося функцією «Кореляція» в МS Excel. 

За допомогою функції «Кореляція» було побудовано кореляційну матрицю, яка 

зображена в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Кореляційна матриця залежності чистого прибутку від впливу запропонованих 

показників ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у 2012-2016 рр. 

Показники У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 

У 1,00          

Х1 -0,63 1,00         

Х2 0,67 -0,60 1,00        

Х3 0,70 -0,63 0,83 1,00       

Х4 0,87 -0,84 0,71 0,66 1,00      

Х5 0,83 -0,78 0,56 0,55 0,96 1,00     

Х6 -0,35 0,26 0,19 -0,09 -0,34 -0,48 1,00    

Х7 -0,64 0,83 -0,69 -0,58 -0,82 -0,68 -0,03 1,00   

Х8 0,74 -0,92 0,75 0,72 0,87 0,74 -0,20 -0,86 1,00  

Х9 -0,67 0,70 -0,57 -0,46 -0,82 -0,76 0,03 0,89 -0,67 1,00 

Примітка: розраховано автором 

 

З даних табл. 3.3 видно, що вагомий вплив на величину чистого прибутку 

мають показники, які на перетині стовпця У з рядками х1…х9 перевищують 0,5 

та не нижче даного критерію. До таких показників віднесемо: х2 – сума 

дебіторської заборгованості, тис. грн.; х3 – сума кредиторської заборгованості, 

тис. грн.; х4 – сума чистої виручки від реалізації продукції, тис. грн.; х5 – обсяг 

прибутку від продажу, тис. грн.; х8 – обсяг готової продукції, тис. грн. Інші 
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проаналізовані показники здійснюють незначний вплив на суму чистого 

прибутку. Враховуючи вагомість та розмір впливу показників на суму чистого 

прибутку змінимо наше початкове регресійне рівняння, та відповідно, рівняння 

матиме вигляд наступної формули (3.2): 

 

У = 69527,17 + (1,24х2) + (1,71х3) + (0,38х4) + 1,63х5  + 23,17х8,  (3.2) 

 

де У – чистий прибуток, тис. грн.;  

х2 – сума дебіторської заборгованості, тис. грн.;  

х3 – сума кредиторської заборгованості, тис. грн.; 

х4 – сума чистої виручки від реалізації продукції, тис. грн.;  

х5 – обсяг прибутку від продажу, тис. грн.;  

х8 – обсяг готової продукції, тис. грн. 

За даними побудованого регресійного рівняння ми можемо розрахувати 

та проаналізувати прогнозну суму прибутку. На основі сформованого 

регресійного рівняння з врахуванням рівня впливу досліджуваних показників 

прогнозна сума чистого прибутку у 2017 р. становитиме: У = 69527,17 + 

(1,24×582829) + (1,71×354582) + (0,38×2352247) + 1,63×1158502 + 23,17×38187 

= 615290,29 тис. грн. (рис. 3.1). Відповідно до прогнозних даних 

спостерігається зростання чистого прибутку, що свідчить про поліпшення 

організації роботи всіх служб підприємства, покращення ефективності 

використання ресурсів та врахування впливу ризиків оточуючого середовища.  

 

 
Рис. 3.1. Прогнозований обсяг чистого прибутку за даними кореляційного 

рівняння по ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у 2012-2017 рр., тис. грн. 

Примітка: побудовано автором  
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За даними рис. 3.1 та отриманими прогнозними даними, ми можемо 

стверджувати, що у 2017 р. підприємство ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

матиме тенденцію до покращення, оскільки діяльність буде прибутковою, а не 

збитковою як у 2016 р., відповідно покращиться рівень розвитку економічної 

безпеки, оскільки були визначені найвагоміші показники діяльності та рівень 

їхнього впливу на шукану величину. При цьому керівництво підприємства, 

відповідно до зростаючої стабільності економічної безпеки, покращить 

ефективність своєї роботи щодо розробки засобів протидії та уникнення 

ризиків зовнішнього середовища з метою налагодження показників діяльності 

та функціонування на перспективу. Тому, на нашу думку, використання 

науково-методичного підходу щодо оцінки основних показників розвитку 

економічної безпеки та аналізу їхнього впливу на суму чистого прибутку є 

раціональним, обґрунтованим та доведеним, що підтверджується проведеними 

розрахунками і, безперечно, може використовуватися в діяльності підприємств 

машинобудування. 

Проте для підтвердження ефективності удосконаленого науково-

методичного підходу використаємо його для оцінки прогнозної величини та 

визначення вагомості впливу запропонованих показників на суму чистого 

прибутку по підприємству ПАТ «Мотор Січ» у 2012-2016 рр. Спочатку нами 

був здійснений регресійний аналіз за групою визначених показників у період 

2012-2016 рр. Відповідно до проведеного аналізу були отримані такі результати 

– R-квадрат досяг рівня 0,94, множинна кореляція становила 0,97, нормований 

R-квадрат – 0,90, що свідчить про високий рівень кореляції проаналізованого 

підприємства. 

В табл. 3.4 наведений регресійний аналіз обраних показників за 2012-

2016 рр. Відповідно до отриманих даних, було визначене наступне регресійне 

рівняння (формула 3.3): 

 

У = 2810242,95 + 8,83х1+(0,23х2)+(0,5х3)+0,32х4+0,46х5+(0,17х6)+  

+(0,45х7)+1,9х8 + (2,47х9),     (3.3)  
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де У – чистий прибуток, тис. грн.;  

х1 – сума фінансових витрат, тис. грн.;  

х2 – сума дебіторської заборгованості, тис. грн.;  

х3 – сума кредиторської заборгованості, тис. грн.;  

х4 – сума чистої виручки від реалізації продукції, тис. грн.;  

х5 – обсяг прибутку від продажу, тис. грн.;  

х6 – сума власного капіталу, тис. грн.;  

х7 – сума позикового капіталу, тис. грн.; 

х8 – обсяг готової продукції, тис. грн.; 

х9 – фонд оплати праці, тис. грн. 

Таблиця 3.4 

Регресійний аналіз показників впливу на розвиток економічної безпеки 

ПАТ «Мотор Січ» у 2012-2016 рр. 
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Y 2810242,95 2223791,74 1,26 0,23 -

2144673,83 

7765159,74 -

2144673,83 

7765159, 

74 

Х1 8,83 6,99 1,26 0,24 -6,76 24,41 -6,76 24,41 

Х2 -0,23 0,39 -0,59 0,57 -1,09 0,64 -1,09 0,64 

Х3 -0,50 0,31 -1,64 0,13 -1,18 0,18 -1,18 0,18 

Х4 0,32 0,29 1,11 0,29 -0,32 0,97 -0,32 0,97 

Х5 0,46 0,25 1,83 0,10 -0,10 1,01 -0,10 1,01 

Х6 -0,17 0,17 -0,97 0,35 -0,56 0,22 -0,56 0,22 

Х7 -0,45 0,22 -2,09 0,06 -0,94 0,03 -0,94 0,03 

Х8 1,90 1,56 1,22 0,25 -1,57 5,36 -1,57 5,36 

Х9 -2,47 3,01 -0,82 0,43 -9,17 4,23 -9,17 4,23 

Примітка: розраховано автором  

 

З наведеного регресійного аналізу (табл. 3.4) видно, що переважна 

більшість показників характеризувалися позитивними змінами. Дана обставина 

обумовлена тим, що у 2016 р. відносно 2015 р. відбулося підвищення суми 

власного капіталу на 2018276 тис. грн., зменшилася кредиторська 

заборгованість у 2016 р. відносно 2015 р. на 1058249 тис. грн., але одночасно 

спостерігається скорочення чистої виручки від реалізації продукції на 3284448 
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тис. грн., сума прибутку від продажу скоротилася на 2594351 тис. грн. 

Позитивним є збільшення у 2016 р. відносно 2015 р. обсягу готової продукції на 

73,43% та фонду оплати праці на 0,18%. Варто відзначити, що сума чистого 

прибутку у 2016 р. відносно 2015 р. скоротилася на 1435399 тис. грн. чи на 

42,22%, але у порівнянні з 2014 р. зросла на 404076 тис. грн. чи на 25,9%. Проте 

у 2016 р. відносно 2015 р. відбулося зростання фінансових витрат на 90161 тис. 

грн., скоротилася дебіторська заборгованість на 139410 тис. грн. чи на 6,28%, 

сума позикового капіталу зросла на 2350837 тис. грн., що не є позитивним 

фактором для розвитку економічної безпеки.  

В процесі аналізу нами було обрано 9 факторів, які впливають на рівень 

чистого прибутку, як показника розвитку економічної безпеки. Відповідно до 

отриманих даних регресійного аналізу можна спрогнозувати величину чистого 

прибутку, але на нашу думку, прогнозна сума не буде точно відображати 

величину чистого прибутку. Ми вважаємо, що точність прогнозу буде низькою, 

оскільки варто визначити ті показники, вплив яких на суму прибутку є 

найвагомішим. Скористаємося функцією «Кореляція» для визначення тих 

показників, які найбільшою мірою впливають на суму прибутку. За допомогою 

функції «Кореляція» було побудовано кореляційну матрицю, яка зображена в 

табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Кореляційна матриця залежності чистого прибутку від впливу визначених 

показників ПАТ «Мотор Січ» у 2012-2016 рр. 

Показники У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 

У 1,00          

Х1 0,51 1,00         

Х2 0,61 0,58 1,00        

Х3 0,15 -0,18 -0,38 1,00       

Х4 0,83 0,63 0,75 -0,26 1,00      

Х5 0,90 0,72 0,75 -0,12 0,96 1,00     

Х6 0,69 0,89 0,65 -0,28 0,88 0,90 1,00    

Х7 0,57 0,85 0,77 -0,54 0,84 0,84 0,94 1,00   

Х8 0,49 0,92 0,62 -0,36 0,73 0,77 0,93 0,93 1,00  

Х9 0,43 0,47 0,49 -0,56 0,82 0,66 0,76 0,76 0,66 1,00 

Примітка: розраховано автором  
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Результати проведеного аналізу свідчать, що вагомий плив на обсяг 

чистого прибутку здійснюють показники, значення яких на перетині стовпця У 

з показниками х1…х9 перевищує 0,5 (табл. 3.5). До показників, які суттєво 

впливають на задану величину віднесено: х1 – сума фінансових витрат, тис. 

грн.; х2 – суму дебіторської заборгованості, тис. грн.; х4 – суму чистої виручки 

від реалізації продукції, тис. грн.; х5 – обсяг прибутку від продажу, тис. грн.; х6 

– сума власного капіталу, тис. грн.; х7 – сума позикового капіталу, тис. грн. При 

цьому вплив інших показників є незначним, тобто вони не зумовлюють помітну 

зміну чистого прибутку у бік зростання чи скорочення та відповідно 

побудоване регресійне рівняння за формулою (3.3) щодо прогнозу шуканого 

показника матиме вигляд формули (3.4): 

 

У = 2810242,95 + 8,83х1+(0,23х2)+0,32х4+0,46х5+(0,17х6)+(0,45х7),  (3.4) 

 

де У – чистий прибуток, тис. грн.;  

х1 – сума фінансових витрат, тис. грн.;  

х2 – сума дебіторської заборгованості, тис. грн.;  

х4 – сума чистої виручки від реалізації продукції, тис. грн.;  

х5 – обсяг прибутку від продажу, тис. грн.;  

х6 – сума власного капіталу, тис. грн.;  

х7 – сума позикового капіталу, тис. грн. 

На підставі зазначеного регресійного рівняння формули (3.4) ми маємо 

змогу визначити прогнозну суму прибутку за 2017 р., адже саме дана нерівність 

відображає суттєву зміну шуканого показника за умов зміни відібраних 

показників. Отже обсяг чистого прибутку у 2017 р. становитиме: У =  

2810242,95 + 8,83×190164 + (0,23×2078393) + 0,32×10546207 + 0,46×6328964 + 

(0,17×16252316) + (0,45×8873338) = 3517346,38 тис. грн. (рис. 3.2). Як бачимо, 

за отриманими даними, у 2017 р. відносно 2016 р. відбудеться зростання суми 

прибутку на 1552903,38 тис. грн. або на 79%. Подібне підвищення пояснюється 

зростанням суми власного капіталу, обсягу готової продукції та обсягу 
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позикового капіталу, покращенням економічної безпеки та надійності 

економічного розвитку. Варто відзначити, що зростання прогнозної величини є 

незначним та варто вжити заходів щодо поліпшення результатів діяльності на 

перспективу.  

 

 
Рис. 3.2. Прогнозований обсяг чистого прибутку за даними кореляційного 

рівняння по ПАТ «Мотор Січ» у 2012-2017 рр., тис. грн.  

Примітка: побудовано автором 

 

На підставі проведеного аналізу, можна відзначити, що у 2017 р. 

ПАТ «Мотор Січ» матиме незначне покращення результатів діяльності, що 

призведе до підвищення показників діяльності. Керівництву підприємства 

необхідно розробити та прийняти управлінські рішення, які сприятимуть 

покращенню фінансових показників діяльності. Для налагодження процесу 

функціонування підприємства необхідно враховувати вплив загроз ринкового 

середовища, а особливо мінливість економічної, політичної обстановки, 

розробити засоби протидії. Отже використання удосконаленого науково-

методичного підходу по підприємству ПАТ «Мотор Січ» дало змогу 

спрогнозувати суму чистого прибутку, визначити вагомість впливу показників 

на шукану величину та оцінити можливість розвитку економічної безпеки. 

Наступним для проведення аналізу ефективності використання 

удосконаленого науково-методичного підходу було обрано підприємство 
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ПАТ «Запорізький механічний завод» у 2012-2016 рр. По даному підприємству 

також було здійснено регресійний аналіз (Лясковець, 2017f, с. 136-138). 

Відповідно до проведеного регресійного аналізу підприємство 

характеризується помірним рівнем кореляції, адже R-квадрат склав 0,81, 

коефіцієнт множинної кореляції відповідно 0,90, нормований R-квадрат – 0,64 

та число спостережень – 20.    

Результати проведеного регресійного аналізу відображені в табл. 3.6 та 

характеризується погіршенням. Зокрема, по підприємству у 2016 р. відносно 

2015 р. відбулося зростання суми власного капіталу на 1536 тис. грн. або на 

2,58%, знизилася сума прибутку від продажу на 2352 тис. грн. чи на 25,92%, 

сума чистої виручки від реалізації продукції скоротилася на 3148 тис. грн. або 

на 10,53%. Одночасно негативним для діяльності підприємства є зростання у 

2016 р. проти 2015 р. суми дебіторської заборгованості на 13734 тис. грн. або у 

1,5 рази, підвищення суми кредиторської заборгованості на 1006 тис. грн. або 

на 49% та позикового капіталу на 288 тис. грн. або на 9,71%.  

Таблиця 3.6 

Регресійний аналіз показників впливу на розвиток економічної безпеки 

ПАТ «Запорізький механічний завод» у 2012-2016 рр. 
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Y 59800,45 53138,83 1,65 0,13 -

30600,24 

206201,15 -

30600,24 

206201,15 

Х1 -2,73 1,80 -1,52 0,16 -6,73 1,27 -6,73 1,27 

Х2 0,42 0,14 2,95 0,01 0,10 0,74 0,10 0,74 

Х3 -0,57 0,45 -1,28 0,23 -1,57 0,42 -1,57 0,42 

Х4 -0,09 0,42 -0,20 0,84 -1,02 0,85 -1,02 0,85 

Х5 -0,29 1,49 -0,20 0,85 -3,60 3,02 -3,60 3,02 

Х6 -0,02 0,05 -0,39 0,71 -0,14 0,10 -0,14 0,10 

Х7 -0,24 0,25 -0,94 0,37 -0,81 0,33 -0,81 0,33 

Х8 -3,00 2,04 -1,47 0,17 -7,55 1,56 -7,55 1,56 

Х9 -6,51 4,16 -1,56 0,15 -15,78 2,76 -15,78 2,76 

Примітка: розраховано автором  
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Серед позитивних змін слід відзначити, що у 2016 р. відносно 2015 р. 

спостерігається зростання обсягу готової продукції на 1551 тис. грн. чи на 

29,51%, підвищення фонду оплати праці на 445 тис. грн. або на 4,6%. Обсяг 

чистого прибутку у 2016 р. у порівнянні з 2015 р. скоротився на 695 тис. грн. чи 

на 38,10%, проте відносно 2014 р. відбулося скорочення суми на 1666 тис. грн. 

або на 59,6%. Відповідно до зазначених показників підприємство має не 

високий рівень розвитку економічної безпеки, погіршується фінансова та 

виробнича діяльність. 

За даними табл. 3.6 було визначено регресійне рівняння, яке відповідає 

формулі (3.5): 

 

У = 59800,45 + (2,73х1) + 0,42х2 + (0,57х3) + (0,09х4) + (0,29х5) +    

+(0,02х6) + (0,24х7) + (3,00х8) + (6,51х9),    (3.5) 

 

де У – чистий прибуток, тис. грн.;  

х1 – сума фінансових витрат, тис. грн.;  

х2 – сума дебіторської заборгованості, тис. грн.;  

х3 – сума кредиторської заборгованості, тис. грн.;  

х4 – сума чистої виручки від реалізації продукції, тис. грн.;  

х5 – обсяг прибутку від продажу, тис. грн.;  

х6 – сума власного капіталу, тис. грн.;  

х7 – сума позикового капіталу, тис. грн.; 

х8 – обсяг готової продукції, тис. грн.; 

х9 – фонд оплати праці, тис. грн. 

У зазначеному регресійному рівнянні (3.5) враховується рівномірний 

вплив всіх запропонованих показників на суму чистого прибутку та відповідно 

є можливість здійснити прогноз шуканої величини. Однак точність такого 

прогнозу шуканої величини буде досить низькою та недостовірною. Тому, 

подібно до аналізу інших підприємств, ми також вважаємо за необхідне оцінити 

вагомість впливу кожного показника на обсяг прибутку та для проведення 
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прогнозу обрати ті показник, вплив яких є значним. Тому за допомогою функції 

«Кореляція» було зображено кореляційну матрицю, визначено рівень впливу 

кожного показника на величину чистого прибутку (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Кореляційна матриця залежності чистого прибутку від впливу визначених 

показників ПАТ «Запорізький механічний завод» у 2012-2016 рр. 

Показники У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 

У 1,00          

Х1 0,30 1,00         

Х2 0,52 0,44 1,00        

Х3 -0,26 0,23 0,09 1,00       

Х4 0,37 0,61 0,36 0,50 1,00      

Х5 0,58 0,48 0,28 0,36 0,96 1,00     

Х6 0,16 0,66 0,34 0,74 0,80 0,67 1,00    

Х7 0,06 -0,13 0,00 -0,41 -0,33 -0,33 -0,09 1,00   

Х8 -0,04 -0,83 -0,06 -0,39 -0,39 -0,25 -0,68 -0,03 1,00  

Х9 0,54 -0,72 -0,37 -0,34 -0,94 -0,94 -0,76 0,22 0,48 1,00 

Примітка: розраховано автором  

 

Відповідно до проведеного кореляційного аналізу було з’ясовано, що 

найвагоміший вплив на суму шуканого показника здійснюють показники, які 

перевищують значення 0,5 на перетині стовпця У з рядками х1…х4. До таких 

показників було віднесено:  х2 – суму дебіторської заборгованості, тис. грн.; х5 

– обсяг прибутку від продажу, тис. грн.; х9 – фонд оплати праці, тис. грн. Отже, 

зміна інших показників не зумовлює коливання динаміки чистого прибутку, 

зміну рівня розвитку економічної безпеки і в початковому регресійному 

рівнянні за формулою (3.5) врахуємо виокремлені показники та рівняння 

матиме вигляд формули (3.6): 

 

У = 59800,45 + 0,42х2 + (0,29х5) + (6,51х9),    (3.6) 

 

де У – чистий прибуток, тис. грн.;  

х2 – суму дебіторської заборгованості, тис. грн.; 

х5 – обсяг прибутку від продажу, тис. грн.;  

х9 – фонд оплати праці, тис. грн.  
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Скористаємося визначеним регресійним рівнянням для розрахунку 

прогнозної суми прибутку. Прогнозна шукана величина у 2017 р. складе: У = 

59800,45 + 0,42×22641 + (0,29×6721) + (6,51×10123) = 1508,53 тис. грн. 

(рис. 3.3). На підставі проведеного аналізу можна зазначити, що у 2017 р. 

відносно 2016 р. відбудеться зростання суми прибутку на 379,53 тис. грн. або 

на 33,62%. У 2016 р. для підприємства є характерним погіршення окремих 

результатів діяльності, але відповідно до прогнозних даних ефективність 

функціонування та економічна безпека відновляться, будуть розроблені та 

прийняті методи, раціональні управлінські рішення щодо раціонального 

використання фінансових ресурсів, захисту від негативного впливу чинників 

зовнішнього середовища.  

 

 
Рис. 3.3. Прогнозований обсяг чистого прибутку за даними кореляційного 

рівняння по ПАТ «Запорізький механічний завод» у 2012-2017 рр., тис. грн.  

Примітка: побудовано автором  

 

Для підприємства ПАТ «Запорізький механічний завод» у 2017 р. буде 

характерна ситуація щодо покращення результатів діяльності та підвищення 

рівня розвитку економічної безпеки, оскільки показники економічної діяльності 

матимуть тенденцію до покращення. Крім того, за результатами попереднього 

аналізу у 2016 р. підприємство мало високий рівень фінансової стійкості та 

зростаючий рівень розвитку економічної безпеки, тобто відбувалося поступове 

покращення ефективності функціонування. Отже, удосконалений науково-
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методичний підхід дав змогу спрогнозувати ефективність діяльності, 

економічну безпеку та визначити ті показники, які в більшій мірі впливають на 

величину шуканого показника. На нашу думку, використання на практиці 

даного науково-методичного підходу створить можливості для зниження 

ризиковості в майбутньому, захисту від ризиків оточуючого середовища, 

сприятиме спрямуванню ефективних засобів, методів на покращення основних 

показників розвитку економічної безпеки та оцінці їхнього впливу на шукану 

величину.  

 

 

3.2. Удосконалення методичних підходів до ефективності розвитку 

економічної безпеки підприємств машинобудування  

 

Стабільність розвитку економічної безпеки є вагомим чинником для 

подальшої успішної діяльності підприємств машинобудування. Дана умова 

пояснюється тим, що саме від розвитку економічної безпеки залежить 

ефективність діяльності кожного підрозділу підприємства, можливість 

раціонального розподілу і використання ресурсів та функціонування в цілому. 

За високого рівня економічної безпеки керівництво матиме змогу розробляти 

заходи та методи захисту від загроз зовнішнього і внутрішнього середовища та 

їх уникнення, протидії, ліквідації негативних наслідків.  

Проте, однією з проблем для створення безпечних умов розвитку, є 

прийняття ефективних управлінських рішень, покращення фінансових 

результатів кожної сфери діяльності підприємства. Крім того, рівень розвитку 

економічної безпеки залежить від швидкості протидії загрозам зовнішнього 

середовища та від наявності вільних фінансових ресурсів. Стабільність та 

економічна безпечність розвитку також визначається рівнем фінансової 

стійкості, платоспроможності, ділової активності, рентабельності та 

конкурентоспроможності підприємства. Розвиток економічної безпеки є 
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специфічним для кожної галузі, оскільки враховує особливості діяльності, 

рівень ризику та ефективність прийнятих управлінських рішень. З метою 

оцінки економічної безпеки підприємств машинобудування необхідно 

враховувати складові економічної безпеки та спосіб розрахунку показників і 

коефіцієнтів відповідних складових.  

На сьогоднішній день чимало, як вітчизняних так і зарубіжних вчених, 

здійснили оцінку розвитку економічної безпеки та запропонували способи, 

методичні підходи до визначення рівня розвитку економічної безпеки. Дані 

методичні підходи мають, як переваги так і недоліки та розглядаються на рівні 

держави, регіону, зовнішньо-економічної діяльності, на рівні різних галузей, 

але меншою мірою розраховуються на підприємствах машинобудування.  

На нашу думку досить вагомий внесок у вивчення практичних та 

методологічних аспектів розвитку економічної безпеки, економічної, 

фінансової, технологічної, зовнішньоекономічної безпеки, інтегральних 

показників безпеки у різних сферах діяльності здійснили такі науковці, як: 

Нікітіна А.В., Горовий Д.А. (2017, с. 281-291), Рущишин Н., Ніконенко У., 

Костак З. (2017, с. 232-235), Тарасова Г. (2017a, с. 38-41), Яніогло А. (2017), 

Вівчар О.І. (2016, с. 950-957), Орлик О.В. (2016, с. 72-81), Полторак А., 

Волосюк І. (2016, с. 36-37), Рахім С. (2016), Бондар М., Ієршова Н. (2015, с. 10-

17), Гозор В. (2015, с. 115-118), Муренко Т. О., Максімова В. Ф. (2015, с. 194-

195), Нікітіна А.В., Горовий Д.А., Бабич Д.В. (2015), Полозова Т. В. (2015, 

с. 112-116), Крачок Л. І. (2014, с. 201-202), Тимошенко О. В. (2014, с. 33-36), 

Бондарчук М.К., Воляник Г.М. (2013, с. 209-214), Буркальцева Д. Д. (2013, 

с. 107-110), Жихор О. Б., Гороховатський В. О., Олейнікова А. Ю. (2013, с. 167-

170), Малик О. В. (2013, с. 264-267), Мойсеєнко І. П. (2013, с. 286-289), 

Бехтер Л. А. (2012c, с. 50-52), Домашенко М. Д. (2012, с. 13-15), Хаустова В. Є. 

(2011, с. 29-32), Череп А.В., Іванова Н.С. (2011, с. 24-27), Каркавчук В. (2008, 

с. 122-125).  
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Однак слід детальніше розглянути вагомі дослідження проблеми розвитку 

економічної безпеки деяких вчених. Варто відзначити, що Губарєва І. О. (2014) 

у своєму дослідженні проаналізувала рівень економічної безпеки декількох 

країн, запропонувала методичний підхід до оцінки рівня економічної безпеки 

діяльності країн та врахувала індекси, які стосуються міжнародної діяльності. 

Подібної точки зору дотримувалися Ковальська Л. Л., Савош Л. В. (2014, с. 89-

95), які також проаналізували рівень розвитку економічної безпеки регіону, 

розглянули сутність, роль економічної безпеки, розглянули основні показники 

безпеки областей України.  

Інший автор Домашенко М. Д. (2011, с. 182-184) визначала оцінку рівня 

економічної безпеки зовнішньо-економічної діяльності підприємств, здійснила 

інтегральну оцінку даних показників та запропонувала зони економічної 

безпеки.  

Досить вагомими є роботи Корнієнко Т. О. (2013, с. 336-341), який 

дослідив алгоритм, сутність, етапи, складові рівня економічної безпеки на 

сільськогосподарських підприємствах, а також були проаналізовані існуючі 

підходи до оцінки фінансової безпеки та визначені основні показники, способи 

їх розрахунку для діяльності підприємств. 

Ружицький А. В. (2012) розглянув основні проблеми та шляхи 

налагодження економічної безпеки, проаналізував діяльність служб 

економічної безпеки та запропонував методи, способи, засади поліпшення їх 

роботи, способи фінансування, цілі, мету, завдання.  

Такі автори, як Садєков А. А. та Хлевицька Т. Б. (2011, с. 149-154) 

проаналізували сутність, значення та запропонували алгоритм визначення 

економічної безпеки, визначили найвагоміші складові інтегрального показника 

рівня економічної безпеки. Був детально розглянутий та обґрунтований кожен 

етап визначення рівня економічної безпеки та відобразили зв'язок безпеки 

розвитку з рівнем конкурентоспроможності.  
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Звичайно зараз існує безліч підходів до оцінки розвитку економічної 

безпеки, але більшість з них є: трудомісткими та не точними; не враховують 

особливості діяльності конкретного підприємства; базуються на статистичних 

даних, які знаходяться в обмеженому доступі; більшість методик базуються на 

фінансових показниках та не враховують рівень інноваційно-інвестиційної 

діяльності; для розрахунку використовуються безліч показників та 

коефіцієнтів, але дана умова не підвищує достовірність розрахунків; не 

враховуються прогнозні значення при визначенні економічної безпеки. У 

зв’язку з цим, ми вважаємо, що існує потреба та необхідність у використанні 

методичного підходу, який сприятиме визначенню рівня економічної безпеки 

саме підприємств машинобудування та врахуванню найважливіших сфер 

діяльності, а також дозолить вжити заходів щодо подальшого розвитку 

економічної безпеки (Лясковець, 2016e, с. 48-51).  

Отже, нами удосконалено методичний підхід до забезпечення, оцінки та 

регулювання рівня розвитку економічної безпеки підприємств 

машинобудування шляхом використання інтегрального показника економічної 

безпеки, який, на відміну від існуючих, враховує залежність економічної 

безпеки від забезпеченості фінансовими ресурсами, обсягів виробництва та 

збуту продукції, рівня зношеності обладнання, інноваційного, інвестиційного 

розвитку та ефективності прийняття управлінських рішень керівництвом, що 

дозволяє протидіяти загрозам ринкового середовища, оцінити безпечність 

розвитку та визначити способи, методи покращення розвитку в 

довгостроковому періоді.  

Даний медичний підхід спрямований на попередження та захист 

підприємства від загроз зовнішнього і внутрішнього середовища, а також 

повинен сприяти налагодженню діяльності, покращенню фінансових 

показників, процвітанню та розвитку в майбутньому, підвищити рівень 

фінансової стійкості, конкурентоспроможності, налагодити функціонування в 

цілому. Завдяки впровадження даного підходу підприємство ефективно 
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використовуватиме наявні фінансові ресурси, оборотні кошти, збільшить суму 

прибутку та мінімізує фінансові витрати, протидіятиме кризовим ситуаціям, 

забезпечить стабільний розвиток (Лясковець, 2016e, с. 48-51).  

Ми вважаємо, що процес оцінки розвитку економічної безпеки 

підприємств машинобудування повинен здійснюватися в такій послідовності 

(Лясковець, 2016e, с. 48-51):  

1) збір та обробка інформації, статистичних даних щодо діяльності 

підприємств машинобудування;  

2) визначення переліку загроз внутрішнього та зовнішнього середовища, 

які впливають на діяльність підприємства;  

3) дослідження існуючого рівня економічної безпеки; 

4) вибір та обґрунтування складових розвитку економічної безпеки;  

5) визначення та вибір показників і коефіцієнтів для кожної складової 

розвитку економічної безпеки;  

6) формування рівня інтегральної оцінки відповідної складової;  

7) формування загального рівня розвитку економічної безпеки;  

8) проведення аналізу та розрахунків по підприємству;  

9) оцінка рівня розвитку економічної безпеки; 

10) прийняття відповідних рішень за результатами оцінки економічної 

безпеки.  

З метою визначення рівня розвитку економічної безпеки необхідно 

проаналізувати його основні складові. Удосконалений методичний підхід 

включає такі складові розвитку економічної безпеки: фінансову, кадрову, 

виробничо-технологічна, інноваційно-інвестиційну, збутову. Для аналізу 

складових розвитку економічної безпеки необхідно використовувати фінансову 

звітність, а саме дані балансу, звіту про фінансові результати, основні 

показники, коефіцієнти діяльності тощо. Слід відзначити, що від обраних 

складових розвитку економічної безпеки залежить достовірність аналізу, оцінка 

безпечності розвитку підприємства та точність виявлення існуючих загроз 
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(Лясковець, 2016e, с. 48-51). Оцінка складових розвитку економічної безпеки 

здійснюється на підставі показників, коефіцієнтів які були обрані в процесі 

дослідження та зображені в табл. 3.8.  

Таблиця 3.8 

Система показників для аналізу рівня інтегральної оцінки складових розвитку 

економічної безпеки підприємств машинобудування  

№п/п  Показник  Складова розвитку 

економічної 

безпеки 

1 Коефіцієнт автономії  Фінансова  

2 Коефіцієнт фінансової залежності 

3 Коефіцієнт концентрації власного капіталу 

4 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 

5 Коефіцієнт співвідношення власного і залученого капіталу 

6 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 

7 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 

8 Коефіцієнт оборотності власного капіталу 

9 Коефіцієнт забезпеченості власним засобами 

10 Рентабельність активів 

11 Рентабельність (прибутковість) власного капіталу 

1 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів Виробничо-

технологічна  2 Коефіцієнт оборотності активів 

3 Фондовіддача 

4 Коефіцієнт виробничої потужності 

5 Коефіцієнт зносу 

6 Фондомісткість 

7 Рентабельність продукції 

8 Коефіцієнт втрат від браку 

1 Коефіцієнт плинності кадрів Кадрова 

2 Коефіцієнт співвідношення висококваліфікованих та 

кваліфікованих працівників 

3 Коефіцієнт співвідношення прийнятих та звільнених 

працівників 

4 Продуктивність праці 

1 Рентабельність інноваційного доходу Інноваційно-

інвестиційна 2 Витрати на 1 грн. інноваційної продукції 

3 Рентабельність інноваційної активності 

4 Коефіцієнт інвестиційної діяльності  

5 Коефіцієнт співвідношення реальних та фінансових інвестицій 

1 Коефіцієнт рентабельності реалізації Збутова  

2 Чиста рентабельність продажу 

3 Коефіцієнт своєчасного розрахунку за товари 

4 Відвантаження продукції машинобудування на експорт 

5 Темп росту чистого доходу від реалізації продукції 

Примітка: розроблено автором 

 

На нашу думку, зазначені показники дають змогу більш ґрунтовно та 

достовірно проаналізувати і визначити рівень розвитку економічної безпеки 
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кожної складової на підприємствах машинобудування, оскільки рівень 

економічної безпеки підприємства в значній мірі залежить від інноваційної 

діяльності, розміру інвестиційних ресурсів, обсягів збуту продукції, 

кваліфікації та ефективності роботи персоналу, налагодженого процесу 

виробництва, забезпеченості сучасним обладнанням, наявності достатнього 

обсягу фінансових ресурсів, взаємодії з партнерами та конкурентами. Рівень 

інтегральної оцінки визначається для кожної складової розвитку економічної 

безпеки та відповідно здійснюється за рівнянням, яке має вигляд формули (3.7): 

 

РІс =      (3.7) 

 

де РІс – рівень інтегральної оцінки кожної складової розвитку економічної 

безпеки; 

К1…Кn – значення показників (коефіцієнтів) відповідної складової 

розвитку економічної безпеки; 

n – загальна кількість показників (коефіцієнтів) для відповідної складової 

розвитку економічної безпеки. 

Здійснивши розрахунок рівня інтегральної оцінки для кожної складової 

розвитку економічної безпеки ми маємо змогу визначити загальний рівень 

розвитку економічної безпеки по підприємству на підставі формули (3.8): 

 

Рзаг. = РІф. + РІк. + РІв.-т. + РІінн.-інв. + РІз..,   (3.8) 

 

де Рзаг. – загальний рівень розвитку економічної безпеки; 

РІф. – рівень інтегральної оцінки фінансової складової; 

РІінт. – рівень інтегральної оцінки кадрової складової; 

РІв.-т. – рівень інтегральної оцінки виробничо-технологічної складової; 

РІінн.-інв. – рівень інтегральної оцінки інноваційно-інвестиційної складової; 

РІз. – рівень інтегральної оцінки збутової складової. 

Оцінка рівня розвитку економічної безпеки визначається таким чином: 

нормативне значення для рівня інтегральної оцінки кожної складової та 
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загального рівня розвитку економічної безпеки повинно становити >1 та це 

означає, що розвиток економічної безпеки буде стійким, підприємство 

розвивається успішно; нормативне значення <1, то розвиток економічної 

безпеки є незадовільним, і тому потрібно детально аналізувати кожну складову 

та виявляти причини такої невідповідності. Проте варто відзначити, що оцінка 

рівня економічної безпеки відповідно до нормативного значення є умовною та 

не точною. 

Тому, для більш точного визначення та оцінки рівня розвитку 

економічної безпеки за умов проведення розрахунків, аналізу основних 

складових економічної безпеки підприємств машинобудування, ми вважаємо за 

необхідність удосконалити науково-методичний підхід щодо визначення рівня 

економічної безпеки шляхом оцінки коефіцієнтів та ступеня безпеки розвитку, 

який дозволяє оцінити ступінь впливу групи показників на загальну економічну 

безпеку задля визначення ступеня розвитку ЕБ, що дасть змогу покращити 

результати діяльності в майбутньому та розробити відповідні заходи (табл. 3.9). 

Стрімке зростання розвитку економічної безпеки свідчитиме про налагодження 

діяльності підприємства, поліпшення фінансового стану та створення умов 

безпечного розвитку.  

Таблиця 3.9 

Шкала визначення рівня розвитку економічної безпеки  

підприємств машинобудування  

Умовні коефіцієнти Ступінь розвитку економічної безпеки 

Рзаг. >1 Високий  

Рзаг. = 1 Стійкий  

0,7 ≤ Рзаг. < 0,9 Середній  

0,4 ≤ Рзаг. < 0,6 Низький  

0,1 ≤ Рзаг. < 0,3 Передкризовий  

-0,5 ≤ Рзаг. < 0 Кризовий  

Примітка: розроблено автором  

 

Використання нерівності наведеної в табл. 3.9 дозволяє визначити 

ефективність, раціональність прийнятих управлінських рішень щодо розподілу 

фінансових ресурсів та обраного напряму діяльності, можливість подальшого 
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успішного розвитку підприємств машинобудування, підвищення рівня 

економічної безпеки, раціональність обраних складових та відповідних 

показників розвитку ЕБ. Крім того, існує можливість проаналізувати 

взаємозв’язок між кожною складовою та відповідним показником, а також 

оцінити ступінь їхнього впливу на загальну економічну безпеку. 

Проте необхідно зауважити, за умови якщо не виконується жодна з 

зазначених нерівностей та відсутня можливість оцінити рівень розвитку 

економічної безпеки варто скористатися даними щодо аналізу кожної складової 

розвитку економічної безпеки, показниками чистого прибутку, обсягу 

виробництва, продажу готової продукції, частки замовлень, власного капіталу, 

позикового капіталу, рівня заборгованості, заробітної плати, кількості 

працюючих, розміру інвестиційних ресурсів, частки інноваційної діяльності, 

суми збитковості тощо. Зазначені дані слід порівняти в динаміці та визначити 

темпи зростання. На підставі отриманих даних ми матимемо змогу оцінити 

рівень розвитку економічної безпеки.  

Розглянемо результати використання методичного підходу в практичній 

діяльності підприємств машинобудування. Першим для аналізу було обрано 

діяльність підприємства ПАТ «Мотор Січ» за період 2012-2016 рр. За даним 

підприємством розраховано основні показники кожної складової розвитку 

економічної безпеки, які наведені в табл. 3.10.  

Таблиця 3.10 

Оцінка основних показників складових розвитку економічної безпеки 

підприємства ПАТ «Мотор Січ»  

№п/п Показники/Роки 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 

Фінансова складова 

1 Коефіцієнт автономії 0,66 0,70 0,65 0,69 0,65 

2 Коефіцієнт фінансової залежності 1,51 1,43 1,54 1,46 1,55 

3 Коефіцієнт концентрації власного капіталу 0,66 0,70 0,65 0,69 0,65 

4 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,15 0,14 0,35 0,31 0,35 

5 Коефіцієнт співвідношення власного і 

залученого капіталу 

1,99 2,34 1,85 2,18 1,83 

6 Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 

4,69 5,73 5,70 6,13 4,90 
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Продовження табл. 3.10 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 

3,89 4,22 10,13 7,80 6,91 

8 Коефіцієнт оборотності власного капіталу 1,18 1,00 1,07 1,11 0,40 

9 Коефіцієнт забезпеченості власним засобами 0,45 0,52 0,48 0,56 0,51 

10 Рентабельність активів 0,15 0,11 0,10 0,18 0,09 

11 Рентабельність (прибутковість) власного 

капіталу 

0,24 0,15 0,16 0,27 0,13 

РІф. 1,04 1,14 1,51 1,42 1,12 

Виробничо-технологічна складова 

1 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 2,03 1,69 1,69 1,56 0,89 

2 Коефіцієнт оборотності активів 0,76 0,69 0,72 0,74 0,46 

3 Фондовіддача 1,61 1,49 1,57 1,71 1,11 

4 Коефіцієнт виробничої потужності 0,67 0,64 0,28 0,12 0,45 

5 Коефіцієнт зносу 0,23 0,27 0,24 0,21 0,62 

6 Фондомісткість 0,62 0,67 0,64 0,58 0,90 

7 Рентабельність продукції 0,70 0,73 0,95 1,82 1,50 

8 Коефіцієнт втрат від браку 0,87 0,96 0,78 0,32 1,29 

РІв.-т. 0,94 0,89 0,86 0,88 0,90 

Кадрова складова 

1 Коефіцієнт плинності кадрів 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 

2 Коефіцієнт 

співвідношення 

висококваліфікованих та 

кваліфікованих працівників 

0,74 0,78 0,78 0,79 0,82 

3 Коефіцієнт співвідношення прийнятих та 

звільнених працівників 

0,40 0,42 0,46 1,05 2,22 

4 Продуктивність праці 0,07 0,11 0,16 0,26 0,30 

РІк. 0,31 0,33 0,36 0,53 0,84 

Інноваційно-інвестиційна складова 

1 Рентабельність інноваційного доходу 0,33 0,41 0,22 0,34 0,10 

2 Витрати на 1 грн. інноваційної продукції 0,59 0,58 0,51 0,35 0,40 

3 Рентабельність інноваційної активності 1,70 1,73 1,95 2,82 2,50 

4 Коефіцієнт інвестиційної діяльності 0,68 1,15 0,98 1,39 1,46 

5 Коефіцієнт співвідношення реальних та 

фінансових інвестицій 

0,46 0,51 0,37 0,81 0,87 

РІінн.-інв. 0,75 0,88 0,81 1,14 1,07 

Збутова складова 

1 Коефіцієнт рентабельності реалізації 0,41 0,36 0,53 0,88 0,57 

2 Чиста рентабельність продажу 0,20 0,15 0,15 0,25 0,19 

3 Коефіцієнт своєчасного розрахунку за товари 1,58 1,75 1,85 1,86 2,76 

4 Відвантаження продукції машинобудування на 

експорт 

0,98 1,42 1,23 1,35 1,42 

5 Темп росту чистого доходу від реалізації 

продукції 

0,33 0,23 0,81 0,67 0,64 

РІз. 0,70 0,78 0,91 1,00 1,12 

Рзаг. 0,16 0,23 0,34 0,76 1,01 

Примітка: розроблено автором  



188  
 

Відповідно до проведеного дослідження, можна відзначити що у 2016 р. 

відбулося зростання кадрової та виробничо-технологічної складових, але 

значення було нижче нормативного показника (табл. 3.11). Зокрема, у 2016 р. 

кадрова складова становила 0,84, у 2015 р. відповідно 0,53 та у 2014 р. – 0,36, 

тобто частка зростання відносно 2015 р. склала 58,89% та відносно 2014 р. у 1,3 

рази. Таке зростання у 2016 р. відносно 2015 р. пояснюється збільшенням 

обсягу готової продукції на 405906 тис. грн. або на 73,43%, загальна 

чисельність працюючих у 2015-2016 рр. становила 27320 осіб, відбулося 

зростання кількості прийнятих працівників на 170 осіб. Одночасно в 2016 р. у 

порівнянні з 2015 р. зменшилася кількість звільнених працівників на 64 особи, 

чисельність висококваліфікованих працівників зросла на 190 осіб. 

Таблиця 3.11 

Аналіз рівня інтегральної оцінки складових розвитку економічної безпеки 

підприємства ПАТ «Мотор Січ»  

Складові безпеки економічного розвитку Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Фінансова 1,04 1,14 1,51 1,42 1,12 

Виробничо-технологічна 0,94 0,89 0,86 0,88 0,90 

Кадрова 0,31 0,33 0,36 0,53 0,84 

Інноваційно-інвестиційна 0,75 0,88 0,81 1,14 1,07 

Збутова 0,70 0,78 0,91 1,00 1,12 

Рзаг. 0,16 0,23 0,34 0,76 1,00 

Складові безпеки економічного розвитку Абс. відхил., 2016 р. 

2012 2013 2014 2015 

Фінансова 0,08 -0,01 -0,39 -0,30 

Виробничо-технологічна -0,03 0,01 0,05 0,02 

Кадрова 0,53 0,50 0,48 0,31 

Інноваційно-інвестиційна 0,32 0,19 0,26 -0,08 

Збутова 0,42 0,33 0,20 0,11 

Рзаг. 0,85 0,78 0,67 0,25 

Складові безпеки економічного розвитку Відн. відхил., 2016 р. 

2012 2013 2014 2015 

Фінансова 8,12 -1,22 -25,76 -21,20 

Виробничо-технологічна -3,72 1,19 5,29 2,26 

Кадрова 173,44 151,50 134,95 58,89 

Інноваційно-інвестиційна 41,97 21,81 32,37 -6,64 

Збутова 59,38 42,61 22,18 11,38 

Рзаг. 544,08 336,72 196,99 33,14 

Примітка: розроблено автором  

 

У 2016 р. не відповідала нормативному значенню виробничо-

технологічна складова розвитку економічної безпеки. Варто зазначити, що 
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виробничо-технологічна складова у 2015 р. становила 0,88 та у 2016 р. – 0,90, 

тобто відбулося зростання на 2,26% і намітилася позитивна динаміка. Подібне 

зрушення у 2016 р. відносно 2015 р. зумовлене зростанням частки запасів на 

2659509 тис. грн. або 25,25%, скороченням собівартості реалізованої продукції 

на 690097 тис. грн. чи на 14,06%, але одночасно відбулося скорочення суми 

прибутку від продажу продукції на 2594351 тис. грн. або на 29,07%. За 

виробничо-технологічною складовою у 2016 р. відносно 2015 р. негативну 

тенденцію мали: коефіцієнт оборотності матеріальних запасів скоротився на 

42,85%; коефіцієнт оборотності активів скоротився на 37,77%; коефіцієнт втрат 

від браку підвищився у 3 рази (табл. 3.10).  

Що ж до збутової складової розвитку економічної безпеки, то її значення 

у 2016 р. відносно 2015 р. підвищилося на 11,38%, у порівнянні з 2014 р. 

зростання склало 22,18%, відносно 2013 р. частка зростання склала 42,61%, але 

у порівнянні з 2012 р. відбулося зростання на 59,38%. Подібне підвищення 

збутової складової пов’язано із позитивною динамікою у 2016 р. відносно 

2015 р. таких коефіцієнтів: коефіцієнт своєчасного розрахунку за товари зріс на 

48,39%; обсяг відвантаженої продукції на експорт збільшився на 5,18%. 

Одночасно, у 2016 р. відносно 2015 р. темп росту чистого прибутку знизився на 

4,48%, чиста рентабельність продажу скоротилася на 24% (табл. 3.10). 

Доцільно зауважити, що по підприємству у 2016 р. відбулося скорочення 

окремих складових. У 2016 р. інноваційно-інвестиційна складова сягнула 1,07, 

в 2015 р. становила 1,14 та в 2014 р. склала 0,81, тобто скорочення відносно 

2015 р. було у розмірі 6,64%, відносно 2014 р. зросла на 32,37% (табл. 3.11, 

рис. 3.4). Дане погіршення у 2016 р. відносно 2015 р. було обумовлене 

наступним: скороченням рентабельність інноваційного доходу на 69,61% та 

подібне зниження є негативним фактором і свідчить про зменшення обсягів 

інноваційної діяльності, залучення нового обладнання, устаткування; 

зниженням рентабельності інноваційної активності на 11,27%; зростанням 

витрат на 1 грн. інноваційної продукції становило 12,7%. Поряд з цим у 2016 р. 
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відносно 2015 р. відбулося зростанням коефіцієнта інвестиційної діяльності на 

5,04% та його значення у 2015 р. становило 1,39, а в 2016 р. – 1,46, частка 

підвищення коефіцієнта співвідношення реальних та фінансових інвестицій 

становила 7,41% (табл. 3.10). 

 

 
Рис. 3.4. Динаміка зміни рівня інтегральної оцінки складових розвитку 

економічної безпеки ПАТ «Мотор Січ» у 2012-2016 рр.  

Примітка: побудовано автором  

 

В межах нормативного значення знаходиться фінансова складова, за якою 

спостерігалося незначне скорочення у 2016 р. відносно 2015 р. на 21,2, оскільки 

її значення у 2015 р. становило 1,42 та в 2016 р. відповідно 1,12 (рис. 3.4). 

Подібне скорочення є не досить відчутним, оскільки для підприємства в 2016 р. 

у порівнянні з 2015 р. характерним є зростання вартості активів на 4380542 тис. 

грн. або на 21,12%, підвищення суми власного капіталу на 2018276 тис. грн. чи 

на 14,18%, збільшення суми власних оборотних коштів на 3161214 тис. грн. чи 

на 33,5%, але одночасно відбулося скорочення чистого прибутку на 1435399 

тис. грн. чи на 42,22%, скорочення суми фінансових результатів від операційної 

діяльності на 2450418 тис. грн. або на 41,38%, зниження обсягу чистої виручки 

від реалізації на 3284448 тис. грн. 

Однак у 2016 р. відносно 2015 р. збільшилася сума позикового капіталу 

на 2350837 тис. грн. чи на 36,04%, проте позитивним також є скорочення суми 

кредиторської заборгованості на 1058249 тис. грн. або 51,31%. Варто 

відзначити, що збільшення суми позикового капіталу негативно позначилося на 
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окремих коефіцієнтів, а саме: коефіцієнт концентрації власного капіталу у 

2016 р. відносно 2015 р. знизився на 5,73%; коефіцієнт концентрації позикового 

капіталу підвищився у 2016 р. відносно 2015 р. на 12,32%; коефіцієнт 

співвідношення власного і залученого капіталу в 2016 р. у порівнянні з 2015 р. 

знизився на 16,07%; зменшення у 2016 р. відносно 2015 р. коефіцієнта 

забезпеченості власними засобами становило 7,56% (табл. 3.10).  

На підставі проведеного аналізу ми можемо відзначити, що у 2016 р. 

відносно 2015 р. відбулося підвищення загального рівня розвитку економічної 

безпеки на 33,14%, оскільки його значення у 2015 р. становило 0,76 та у 2016 р. 

склало 1,00 (рис. 3.4). Причиною такого підвищення у 2016 р. стало зростання 

виробничо-технологічної, кадрової, збутової складових, незначне зменшення 

фінансової та інноваційно-інвестиційної складових. Однак, не відповідали 

нормативному значенню у 2016 р. кадрова та виробничо-технологічна складові, 

що потребує прийняття відповідних управлінських рішень та налагодження 

діяльності з партнерами. Підприємство ПАТ «Мотор Січ» у 2016 р. має стійкий 

рівень розвитку економічної безпеки, в той час як, у 2015 р. був середній рівень 

безпеки. Ми вважаємо, що діяльність підприємства має тенденцію до 

покращення, оскільки підвищився рівень розвитку економічної безпеки, 

зменшилося число загроз ринкового середовища, результати фінансової 

діяльності мають тенденцію до покращення. Однак, варто вжити заходів щодо 

покращення фінансової та інноваційно-інвестиційної складових з метою 

досягнення високого рівня розвитку економічної безпеки.  

Наступ для аналізу та визначення загального рівня розвитку економічної 

безпеки було обрано підприємство ПрАТ «Запоріжтрансформатор» за період 

2012-2016 рр. (Лясковець, 2016c, с. 42-43). Результати проведеного аналізу 

показують, що у 2016 р. загальний рівень розвитку економічної безпеки 

становив 0,11, у 2015 р. відповідно 0,08 та у 2014 р. 0,14 (рис. 3.5). Тобто, як 

бачимо за результатами аналізу табл. 3.12 відбулося незначне зростання 

шуканого показника у 2016 р. відносно 2015 р. на 35,21%, у порівнянні з 2014 р. 
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він скоротився на 19,77%. Підвищення рівня розвитку економічної безпеки 

було спричинене зростанням виробничо-технологічної, інноваційно-

інвестиційної, збутової складових та зниженням фінансової, кадрової 

складових. Розглянемо більш детальніше причини зростання та скорочення 

кожної складової розвитку економічної безпеки. 

Таблиця 3.12 

Аналіз рівня інтегральної оцінки складових розвитку економічної безпеки 

підприємства ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

Складові безпеки економічного розвитку Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Фінансова 1,70 1,64 0,70 0,93 0,27 

Виробничо-технологічна 1,99 1,56 1,14 1,28 1,34 

Кадрова 1,59 1,34 0,60 0,85 0,72 

Інноваційно-інвестиційна 0,77 0,86 0,80 0,76 0,80 

Збутова 0,48 0,55 0,36 0,11 0,53 

Рзаг. 1,97 1,63 0,14 0,08 0,11 

Складові безпеки економічного розвитку Абс. відхил., 2016 р. 

2012 2013 2014 2015 

Фінансова -1,43 -1,37 -0,44 -0,66 

Виробничо-технологічна -0,65 -0,22 0,21 0,06 

Кадрова -0,87 -0,62 0,12 -0,13 

Інноваційно-інвестиційна 0,03 -0,06 0,00 0,04 

Збутова 0,06 -0,02 0,18 0,43 

Рзаг. -1,86 -1,52 -0,03 0,03 

Складові безпеки економічного розвитку Відн. відхил., 2016 р. 

2012 2013 2014 2015 

Фінансова -84,30 -83,75 -62,15 -71,37 

Виробничо-технологічна -32,63 -14,05 18,26 4,65 

Кадрова -54,54 -46,22 19,58 -15,46 

Інноваційно-інвестиційна 3,64 -6,95 0,09 5,49 

Збутова 11,66 -3,46 49,78 406,06 

Рзаг. -94,43 -93,25 -19,77 35,21 

Примітка: розроблено автором  

 

У 2016 р. фінансова складова становила 0,27, у 2015 р. досягла 0,93 та в 

2014 р. – 0,7, тобто спостерігалася тенденція до скорочення відносно 2015 р. на 

71,37% та у порівнянні з 2014 р. на 62,15% (табл. 3.12, рис. 3.5). Скорочення 

фінансової складової спричинено наступним: збитковістю діяльності, адже у 

2014-2016 рр. було отримано збиток у розмірі 2014 р. – 2282248 тис. грн., 

2015 р. – 2668586 тис. грн., 2016 р. – 931245 тис. грн.; зростання суми 

позикового капіталу у 2016 р. відносно 2015 р. становило 1299832 тис. грн. чи 
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на 16,06%; від’ємного значення набула сума власного капіталу, яка становила у 

2016 р. – 5315066 тис. грн. 

 

 
Рис. 3.5. Динаміка зміни рівня інтегральної оцінки складових розвитку 

економічної безпеки ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у 2012-2016 рр. 

Примітка: побудовано автором  

 

Однак слід відзначити, що для підприємства характерні і позитивні 

зрушення, адже у 2016 р. відносно 2015 р. відбулося зростання вартості активів 

на 358819 тис. грн. або на 9,65%, сума фінансових результатів від звичайної 

діяльності до оподаткування зросла у 2016 р. відносно 2015 р. на 823350 тис. 

грн. або у 6,7 рази, зросла сума чистої виручки від реалізації продукції на 

1256959 тис. грн. або 1,1 рази, скорочення обсягу фінансових витрат у 2016 р. 

відносно 2015 р. становило 902589 тис. грн. або 33,62%, сума кредиторської 

заборгованості скоротилася на 38102 тис. грн. чи на 9,7%, однак сума 

дебіторської заборгованості мала негативну динаміку, оскільки скоротилася на 

452872 тис. грн. чи на 47,73%. На нашу думку саме скорочення фінансових 

результатів діяльності спричинило негативну динаміку окремих коефіцієнтів у 

2016 р. відносно 2015 р., а саме: коефіцієнт концентрації позикового капіталу 

зріс на 5,84%; коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості збільшився 

у 1,2 рази; зниження коефіцієнта оборотності власного капіталу становило 2,3 

рази (табл. 3.13). Варто відзначити, що відбулося збільшення коефіцієнта 

оборотності дебіторської заборгованості у 1,5 рази, що є свідченням позитивної 

тенденції.  
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Таблиця 3.13 

Оцінка основних показників складових розвитку економічної безпеки 

підприємства ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

№п/п Показники/Роки 2012 2013 2014 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

Фінансова складова 

1 Коефіцієнт автономії 0,25 0,10 0,47 1,18 -1,30 

2 Коефіцієнт фінансової залежності 3,97 9,66 2,13 0,85 -0,77 

3 Коефіцієнт концентрації власного капіталу 0,25 0,10 0,47 1,18 -1,30 

4 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,38 0,90 1,47 2,18 2,30 

5 Коефіцієнт співвідношення власного і залученого 

капіталу 

0,34 0,12 0,32 0,54 -0,57 

6 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 3,02 1,79 1,50 1,15 2,91 

7 Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 

5,53 2,02 3,46 2,94 6,30 

8 Коефіцієнт оборотності власного капіталу 4,06 4,00 1,32 0,36 -0,49 

9 Коефіцієнт забезпеченості власним засобами -0,36 -1,22 -0,55 1,48 -4,10 

10 Рентабельність активів 0,25 0,09 -0,64 -0,73 -0,24 

11 Рентабельність (прибутковість) власного капіталу 0,97 0,48 -2,21 -0,88 0,19 

РІф. 1,70 1,64 0,70 0,93 0,27 

Виробничо-технологічна складова 

1 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 7,62 6,31 4,57 4,65 4,89 

2 Коефіцієнт оборотності активів 1,03 0,72 0,38 0,30 0,60 

3 Фондовіддача 4,74 3,06 1,41 1,07 2,29 

4 Коефіцієнт виробничої потужності 0,73 0,71 0,68 1,32 0,59 

5 Коефіцієнт зносу 0,06 0,12 0,01 0,87 0,13 

6 Фондомісткість 0,21 0,33 0,71 0,94 0,44 

7 Рентабельність продукції 0,67 0,52 0,47 0,31 0,97 

8 Коефіцієнт втрат від браку 0,89 0,73 0,86 0,81 0,84 

РІв.-т. 1,99 1,56 1,14 1,28 1,34 

Кадрова складова 

1 Коефіцієнт плинності кадрів 0,01 0,02 0,26 0,02 0,02 

2 Коефіцієнт 

співвідношення 

висококваліфікованих та 

кваліфікованих працівників 

0,85 0,89 0,82 0,90 0,95 

3 Коефіцієнт співвідношення прийнятих та 

звільнених працівників 

2,00 0,93 0,30 0,37 0,47 

4 Продуктивність праці 3,49 3,53 1,04 2,12 1,45 

РІк. 1,59 1,34 0,60 0,85 0,72 

Інноваційно-інвестиційна складова 

1 Рентабельність інноваційного доходу 0,04 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

2 Витрати на 1 грн. інноваційної продукції 0,60 0,66 0,68 0,76 0,51 

3 Рентабельність інноваційної активності 1,67 1,52 1,47 1,31 1,97 

4 Коефіцієнт інвестиційної діяльності 0,92 0,98 0,83 0,74 0,69 

5 Коефіцієнт співвідношення реальних та фінансових 

інвестицій 

0,62 1,12 1,02 0,98 0,83 

РІінн.-інв. 0,77 0,86 0,80 0,76 0,80 

Збутова складова 

1 Коефіцієнт рентабельності реалізації 0,55 0,34 0,15 0,01 0,59 

2 Чиста рентабельність продажу 0,24 0,12 -1,67 -

2,44 

-0,40 
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Продовження табл. 3.13 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Коефіцієнт своєчасного розрахунку за товари 1,25 1,75 1,87 1,32 1,16 

4 Відвантаження продукції машинобудування на 

експорт 

0,75 0,68 0,62 0,96 0,67 

5 Темп росту чистого доходу від реалізації продукції -0,40 -0,13 0,81 0,67 0,64 

РІз. 0,48 0,55 0,36 0,11 0,53 

Рзаг. 1,97 1,63 0,14 0,08 0,11 

Примітка: розроблено автором  
 

Зростання виробничо-технічної складової у 2016 р. відносно 2015 р. 

становило 4,65%, у порівнянні з 2014 р. 18,26% (табл. 3.12, рис. 3.5). Проте, 

варто зазначити, що значення даної складової у 2016 р. становило 1,34 та у 

2015 р. – 1,28. Причиною зростання виробничо-технічної складової є 

підвищення у 2016 р. відносно 2015 р. фінансового результату від операційної 

діяльності на 823350 тис. грн. чи у 6,7 рази, зростання суми прибутку від 

продажу продукції на 896817 тис. грн. або у 3,4 рази, але одночасно відбулося 

зростання собівартості реалізованої продукції на 360142 тис. грн. чи на 43,2%. 

Часткове підвищення основних показників діяльності спричинило у 2016 р. 

відносно 2015 р. підвищення рентабельності продукції у 2,1 рази, але також 

відбулося скорочення коефіцієнта виробничої потужності на 55,3% (табл. 3.13). 

Рівень інтегральної оцінки кадрової складової у 2016 р. склав 0,72, у 

2015 р. – 0,85 та у 2014 р. відповідно 0,6, тобто скорочення відносно 2015 р. 

склало 15,46%, відносно 2014 р. відбулося зростання на 19,58% (табл. 3.12, 

рис. 3.5). До причин скорочення кадрової складової слід віднести: загальна 

чисельність працюючих у 2016 р. відносно 2015 р. знизилася на 244 особи; у 

2016 р. відносно 2015 р. число висококваліфікованих працівників скоротилося 

на 80 осіб (табл. 3.13). Проте, зауважимо, що у 2016 р. відносно 2015 р. 

чисельність звільнених працівників зменшилася на 10 осіб, обсяг готової 

продукції у 2016 р. у порівнянні з 2015 р. зріс на 29170 тис. грн. З даних 

табл. 3.12 видно, що у 2016 р. відносно 2015 р. спостерігається зростання 

коефіцієнта співвідношення висококваліфікованих та кваліфікованих 

працівників на 5,87%, скорочення продуктивності праці на 31,84%, коефіцієнта 

плинності кадрів на 6,37%.  
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Інноваційно-інвестиційна складова у 2016 р. склала 0,8, у 2015 р. – 0,76, у 

2014 р. – 0,8, тобто спостерігається динаміка до підвищення. Основною 

причиною подібного зростання є збільшення частки залученого капіталу у 

2016 р., що спричинило збільшення в 2016 р. у порівнянні з 2015 р. 

рентабельності інноваційної активності на 49,97%, скорочення коефіцієнта 

інвестиційної діяльності на 6,76%, коефіцієнта співвідношення реальних та 

фінансових інвестицій на 15,31%, рентабельність інноваційного доходу у 

2016 р. мала від’ємне значення в розмірі (-0,01) (табл. 3.13). 

Що ж до збутової складової, то вона у 2016 р. відносно 2015 р. 

збільшилася у 4 рази, у порівнянні з 2014 р. зростання становило 49,78%. 

Позитивна динаміка збутової складової зумовлена незначним покращенням 

результатів діяльності, збільшенням суми інвестицій у 2016 р., але був 

отриманий збиток, відбулося зменшення обсягів збуту продукції за кордон 

тощо. Зокрема, відвантаження продукції на експорт у 2016 р. відносно 2015 р. 

зменшилося на 30,21%, коефіцієнт своєчасного розрахунки за товари у 2016 р. 

відносно 2015 р. скоротився на 12%, зростання у 2016 р. відносно 2015 р. 

коефіцієнта рентабельності реалізації становило 4,7 рази (табл. 3.13).   

Таким чином, на підставі отриманих даних ми з’ясували, що стало 

причиною зростання загального рівня розвитку економічної безпеки у 2016 р. 

по ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Тому, дане підприємство у 2012-2013 рр. 

мало високий ступінь розвитку економічної безпеки, у 2014-2016 рр. – 

передкризовий ступінь безпеки. На нашу думку, підприємство має стрімку 

тенденцію до погіршення, оскільки розвиток ЕБ знаходиться на низькому рівні, 

показники фінансової діяльності мають спадну динаміку. Тому керівництву 

підприємства варто вжити заходів щодо підвищення фінансових показників 

діяльності, поліпшення кожної складової розвитку ЕБ, покращення рівня 

безпечності розвитку з метою захисту від загроз ринкового середовища. 

Ми вважаємо, що удосконалений методичний підхід до забезпечення, 

оцінки та регулювання рівня розвитку економічної безпеки підприємств 
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машинобудування шляхом використання інтегрального показника економічної 

безпеки є ефективним, раціональним, точним та достовірним, що 

підтверджують результати проведеного дослідження та його слід 

використовувати в практичній діяльності підприємств. Саме даний методичний 

підхід дає змогу точно оцінити загальний рівень наявної на підприємстві 

економічної безпеки та розробити заходи щодо покращення рівня розвитку, 

функціонування, результатів діяльності в майбутньому.   

 

 

3.3. Удосконалення методичних підходів щодо механізму розвитку та 

стратегічного управління економічною безпекою підприємств 

машинобудування  

 

Складність економічної та політично обстановки, відсутність 

сприятливих умов розвитку, зростання числа негативних факторів зовнішнього 

середовища та їхнього впливу на діяльність підприємств, відсутність підтримки 

з боку державного апарату, складність системи оподаткування вкрай негативно 

впливають на розвиток та функціонування саме підприємств машинобудівної 

галузі. Окрім зовнішніх чинників, для діяльності підприємств, зростає число 

внутрішніх загроз, які погіршують фінансові результати діяльності та серед 

яких варто виділити: незлагоджена робота персоналу; скорочення суми 

інвестицій; нестача власних фінансових ресурсів; наявність застарілого 

обладнання та відсутність автоматизованих систем; неефективна діяльність 

маркетингової служби щодо просування товару серед споживачів тощо.  

Перелічені фактори погіршують не лише показники діяльності та 

знижують можливості успішного розвитку, але й зумовлюють низький рівень 

економічної безпеки або взагалі відсутність безпечності розвитку. Розвиток 

економічної безпеки є досить складним процесом, який забезпечує захист від 

дії чинників ринкового середовища, сприяє розробці заходів та способів 
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протидії, усунення, уникнення ризиків зовнішніх та внутрішніх факторів. Проте 

економічна безпека (ЕБ) залежить від раціональності показників та стабільності 

кожної сфери діяльності підприємства і тому необхідно ефективно розвивати 

даний процес та використовувати відповідні механізми розвитку. Тому виникає 

потреба у впровадженні механізму розвитку та стратегічного управління ЕБ, що 

дасть змогу поліпшити діяльність за умов впливу загроз, ризиків. Основою 

механізму розвитку та стратегічного управління є врахування наявних ризиків, 

мінливості зовнішнього середовища та створення умов для успішної діяльності.  

Більшість вітчизняних та зарубіжних вчених у своїх працях 

проаналізували теоретичні основи механізму розвитку та стратегічного 

управління ЕБ, вплив ризиків на діяльність підприємств серед яких можна 

виділити: Тарасова Г.О. (2017b), Агібалов А.В., Запорожцева Л.А., 

Ткачова Ю.В. (2016), Данченко О.Б., Поскрипко Ю.А., Занора В.О. (2016), 

Мостенська Т.Л., Білан Ю.В., Мостенська Т.Г. (2015, с. 194-201), Солонка О. О. 

(2015, с. 109-111), Тан С.М. (2015), Черняк Г. М. (2015b, с. 20-21), 

Судакова О. І., Попова В. В., Орлова М. К. (2014, с. 242-244), Хаванова М. С. 

(2014, с. 483), Шутяк Ю., Кайллі Д.В. (2014), Джедлічка П. (2013), Сак Т. В. 

(2013b), Сак Т. В., Оліфірович Н. П. (2013), Судакова О. І., Медведовська Т. П., 

Демонова Д. О. (2013, с. 240-241), Фальченко О. О., Глушач Ю. С. (2013, с. 158-

159), Череп А.В., Степаненко О.В., (2013, с. 79-81), Васильців Т. Г. (2012, 

с. 216-235), Кроутер К.Г. (2008), Ульвік А.В. (1999), Гончар О.І., Жук Є.О. 

(2013, с. 226-230).  

Однак досліджень та розробок щодо методичних основ механізму 

розвитку та стратегічного управління ЕБ досить мало та вони не в повній мірі 

розкривають дане питання. Тому, на нашу думку, розкриття значення та ролі 

механізму розвитку та стратегічного управління ЕБ є досить вагомим, оскільки 

не достатньо проаналізовані особливості даного процесу, його складові на 

підприємствах машинобудування. Ми вважаємо за необхідність розвинути 

методичний підхід використання механізму розвитку та стратегічного 
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управління економічною безпекою підприємств машинобудування, який 

враховує наявні загрози ринкового середовища, досягнутий рівень розвитку, 

показники діяльності, складові ЕБ, що, на відміну від існуючих підходів, 

дозволяє підвищити рівень безпеки шляхом розробки методів захисту від 

існуючих загроз, відображає перспективи подальшої діяльності, дає змогу 

поліпшити процес розвитку безпеки і процес організації управління безпекою 

розвитку на підприємстві, а також дозволяє обрати серед існуючих варіантів 

розвитку ЕБ найбільш ефективні.  

Удосконалений методичний підхід враховує вплив внутрішніх та 

зовнішніх факторів, основні складові економічної безпеки, фінансові 

результати діяльності, що створює можливості для ґрунтовного аналізу та 

виявлення причин низького рівня розвитку ЕБ на підприємстві. Використання 

даного методичного підходу сприяє покращенню не лише економічної безпеки 

підприємства (ЕБП) та розвитку в цілому, але й підвищенню рівня фінансової 

стійкості, дає змогу налагодити, організувати роботу персоналу, досягти мети і 

цілей діяльності, підвищити ефективність прийнятих управлінських рішень, 

імідж підприємства, рівень конкурентоспроможності, поліпшити партнерські 

зв’язки, стабілізувати розвиток та знизити число загроз.  

Механізму розвитку та стратегічного управління ЕБ дає змогу:  

1. оцінити вплив чинників ринкового середовища на рівень розвитку 

економічної безпеки;  

2. розробити способи уникнення існуючих загроз;  

3. зменшити вплив факторів оточуючого середовища на діяльність 

підприємств;  

4. захистити фінансову діяльність від ризиків в майбутньому та 

підвищити ступінь розвитку економічної безпеки;  

5. розробити стратегію розвитку економічної безпеки підприємства 

(РЕБП) та налагодити взаємодію із суб’єктами зовнішнього середовища; 

6. сформувати механізм розвитку і управління ЕБ; 
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7. визначити існуючі загрози, можливості економічного розвитку та 

підвищення безпеки підприємств; 

8. порівнювати досягнуті результати з результатами діяльності в 

попередніх періодах, фінансовими результатами конкурентів та вносити 

відповідні корективи;  

9. поліпшити діяльність працівників кожного підрозділу шляхом 

розподілу обов’язків, покращення мотивації та об’єднання зусиль;  

10. налагодити контроль за рівнем розвитку і управління економічної 

безпеки та всіма сферами діяльності.  

Даний механізм розвитку та стратегічного управління ЕБ складається з 

дев’ятнадцяти послідових етапів, як зображені на рис. 3.6. Кожен з наведених 

етапів відіграє вагому роль у процесі розвитку та управління і є важливим 

елементом для оцінки ЕБ на підприємствах машинобудування відповідно до 

встановленої послідовності.   

Для використання механізму розвитку та стратегічного управління 

економічною безпекою необхідний відповідний підрозділ 

висококваліфікованих фахівців – комітет із розвитку та стратегічного 

управління ЕБ. Даний комітет зобов’язаний збирати інформацію щодо 

діяльності підприємства, аналізувати існуючі загрози, розробляти рекомендації 

щодо способів покращення рівня ЕБ, напрямів розвитку, заходи захисту від 

ризиків ринкового середовища, приймати управлінські рішення, впроваджувати 

запропоновані рекомендації, звітувати за результати проведеної роботи. Даний 

комітет підпорядковується директору із розвитку та стратегічного управління і 

включає високопрофесійних спеціалістів, тобто аналітик, технолог, фінансист, 

програміст, контролюючий орган, а також працівників із таких відділів: 

маркетинговий, фінансовий, збутовий, інформаційно-аналітичний, 

технологічний, юридичний, кадровий, відділ техніки безпеки. Важливе 

значення для поліпшення розвитку та управління, підвищення організації ЕБ 

відіграє розподіл обов’язків, зосередженість, порозуміння в колективі.  
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Рис. 3.6. Методичний підхід використання механізму розвитку та стратегічного управління економічною безпекою 

підприємств машинобудування 

Примітка: розроблено автором  

Аналіз сильних та слабких сторін 

стратегії розвитку та управління 

ЕБП, 

можливості й загрози 

розвитку економічної безпеки 

Збір та обробка інформації щодо  

діяльності підприємства 

Визначення об’єкта та  

суб’єкта розвитку і стратегічного управління 

Формування служби із розвитку та 

 стратегічного управління ЕБ 

Етап 1 

Етап 2 

Етап 3 

Етап 4 

Етап 5 

Етап 6 

Етап 7 

Етап 8 

Етап 9 Етап 10 

Етап 12 

Етап 11 

Етап 13 

Етап 14 

Етап 15 

Етап 16 

Етап 17 
Прогноз стану підприємства,  

рівня ЕБ 

Аналіз загального рівня та ступеня 

розвитку ЕБ 

Оцінка складових розвитку 

економічної безпеки 

Оцінка та аналіз показників кожної складової  

розвитку ЕБ 

Виявлення проблем та причин  

низького рівня РЕБП 

Аналіз середовища функціонування (зовнішніх та внутрішніх загроз) 

Визначення рівня впливу загроз на РЕБП 

Чи є зібрана інформація достовірною? 

Ні 

Так 

Чи правильно проведений аналіз РЕБП? 

Ні 

Так 

Розробка стратегії розвитку та управління ЕБП  

(розвиток фінансового, інноваційного,  

виробничого, технологічного потенціалу) 

 

Визначення мети, цілей, завдань  

відповідно до стратегії ЕБП 

Вибір та використання методів, 

інструментів стратегії  

розвитку та управління ЕБП 

Розроблення функцій  

та принципів стратегії ЕБП 

Чи відповідають мета, цілі 

розробленій стратегії ЕБП? 

Ні 

Так 

Визначення способів досягнення 

високого рівня ЕБП 

Розробка засобів захисту від  

загроз ринкового середовища 

Реалізація, впровадження заходів, 

управлінських рішень щодо покращення,  

захисту ЕБП 

Формування стратегічних напрямів досягнення ЕБП 

Оцінка рівня ЕБП та порівняння його зі стратегічними цілями 

Чи відповідає рівень ЕБП поставленим цілям? 
Ні 

Так 

Звітування та  

контроль 

Етап 18 

Етап 19 

 
2
0
1

 



202  
 

Розглянемо більш детально кожен етап методичного підходу. 

1. На першому етапі відбувається збір інформації щодо фінансової, 

виробничої, інноваційної, тобто всіх сфер діяльності з метою комплексного 

аналізу результатів функціонування підприємства. Зібрана інформація 

аналізується, перевіряється та проводиться оцінка рівня фінансової стійкості, 

платоспроможності, ділової активності, конкурентоспроможності. Основними 

джерелами інформації є фінансова звітність, статистичні дані, договори, 

контракти, угоди, накази, розпорядження, тобто вся документація яка містить 

інформацію щодо діяльності підприємства. Даний етап відіграє вагому роль, 

адже від достовірності зібраної інформації залежить ефективність реалізації 

наступних етапів механізму розвитку та стратегічного управління ЕБ. На нашу 

думку отримана інформація, яка підлягає подальшій обробці та аналізу повинна 

бути:  

– корисною, практичною, змістовною (тобто вона повинна 

використовуватися для подальшого дослідження, стосуватися конкретного 

питання та не містити зайвих даних);  

– достовірною, правдивою (тобто відповідати реальним даним щодо 

діяльності підприємства);  

– своєчасною (тобто інформація повинна бути доступною у потрібний 

проміжок часу та в визначений момент, надаватися без затримки та на потребу 

комітету із розвитку та стратегічного управління економічною безпекою). 

2. На даному етапі відбувається визначення об’єкта та суб’єкта розвитку і 

стратегічного управління. Зокрема об’єктом розвитку і стратегічного 

управління ЕБП є види діяльності підприємства, його підрозділи, майно, 

персонал, а також ресурси (кадрові, фінансові, інформаційні). Одночасно 

суб’єктами розвитку і стратегічного управління ЕБП є вище керівництво 

кожної складової ЕБ, комітет із розвитку та стратегічного управління 

економічною безпекою, служби, залучені зі сторони кваліфіковані фахівці та 

спеціалісти. Основним завданням суб’єкта є контроль за діяльність персоналу, 
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рівнем розвитку економічної безпеки основних сфер діяльності, розробка 

засобів захисту та методів протидії загрозам ринкового середовища, 

налагодження високого рівня РЕБ.  

3. Підбір та формування служби із розвитку та стратегічного управління 

економічною безпекою відбувається на третьому етапі. Даний етап досить 

вагомий, оскільки відбувається відбір висококваліфікованих працівників, 

службовців з метою створення комітету із розвитку та стратегічного управління 

ЕБП. Від рівня професіоналізму, відповідальності, справедливості, 

наполегливості даного комітету залежить ефективність процесу розвитку та 

стратегічного управління ЕБП та можливість покращення рівня економічної 

безпеки.  

4. На четвертому етапі службою із розвитку та стратегічного управління 

ЕБ здійснюється аналіз загального рівня та ступеня розвитку економічної 

безпеки. Тобто проводиться оцінка та визначення на якому рівні економічної 

безпеки знаходиться підприємство та якого ступеня розвитку економічної 

безпеки було досягнуто ним на момент проведення аналізу.  

Даний етап проводиться з метою аналізу та оформлення в 

документальному вигляді звіту щодо необхідності чи відсутності потреби 

покращити рівень розвитку ЕБ. Варто зазначити, що проводиться оцінка 

достовірності зібраних даних та приймається наступне рішення: якщо 

інформація достовірна – відбувається перехід до п’ятого етапу; якщо 

інформація не достовірна – повертаються до першого етапу збору та обробки 

інформації з метою знаходження неточностей, помилок в процесах аналізу 

даних, зроблених звітах або виявлення недостовірності інформаційної бази. 

5. Відбувається аналіз та оцінка кожної складової розвитку економічної 

безпеки підприємства машинобудування. Комітет із розвитку та стратегічного 

управління ЕБП визначає які складові були віднесені до загального рівня 

економічної безпеки, які фактори зовнішнього та внутрішнього середовища 

впливають на визначені складові. Відповідно до зібраних даних проводить 
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оцінку рівня розвитку економічної безпеки кожної складової з метою 

визначення слабких, сильних сторін та з’ясування тієї складової, яка не 

відповідає нормативному значенню. Результати проведеного дослідження 

оформляються у вигляді звіту та передаються керівництву підприємства з 

метою подальшого прийняття рішень. 

6. За умови виявлення погіршення окремих складових розвитку 

економічної безпеки комітетом із розвитку та стратегічного управління ЕБП 

проводиться аналіз та оцінка показників кожної складової економічної безпеки. 

На даному етапі визначаються, аналізуються, перевіряються показники 

кожної складової розвитку ЕБ та з’ясовується, що стало причиною погіршення 

результатів діяльності підприємства. Проводиться перевірка правильності 

проведеного комітетом із розвитку та стратегічного управління аналізу ЕБП, 

достовірності зроблених висновків та приймається рішення щодо: якщо 

існують помилки та зауваження – повертаються до четвертого етапу оцінки 

загального рівня та ступеня розвитку економічної безпеки з метою визначення 

похибки при здійсненні аналізу; якщо все вірно – переходять до сьомого етапу. 

7. Виявлення проблем та причин низького рівня РЕБП здійснюється на 

сьомому етапі. На підставі отриманих даних щодо дослідження показників, 

складових ЕБП, загального рівня розвитку економічної безпеки, ступеня 

визначається ефективність діяльності підприємства, рівень його процвітання, 

відсутність чи наявність слабких сторін. Необхідність визначення наявних 

проблем, факторів, що їх зумовлюють виникає за умов погіршення рівня РЕБП. 

Виявлені проблеми по підприємству та кожній складовій ЕБ підлягають 

вирішенню та внесенню коректив з метою підвищення рівня безпеки.  

8. Наявність проблем в діяльності підприємства є підставою для 

ґрунтовного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища, а також ризиків 

і загроз в процесі функціонування. На даному етапі аналізуються партнерські 

відносини, попит серед споживачів на продукцію, вплив економічної, 

політичної, соціальної та ін. складових на діяльність підприємства, рівень 
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підтримки держави, якість і ціна продукції, конкурентні позиції, 

професіоналізм керівництва, частка власних та залучених джерел фінансування, 

позиції на внутрішньому і міжнародному ринках, рівень корупції, шахрайства, 

чесності працівників тощо. Далі оцінюється вплив загроз ринкового 

середовища на діяльність підприємства.   

9. Визначивши вплив факторів на діяльність підприємства виникає 

потреба у з’ясуванні рівня впливу кожного фактору на загальний рівень 

розвитку економічної безпеки. Дев’ятий етап здійснюється у такій 

послідовності: аналізуються наслідки дії негативних факторів на економічну 

безпеку; відбувається оцінка того, яким чином зазначені загрози внутрішнього 

та зовнішнього середовища впливають на кожну складову розвитку 

економічної безпеки; здійснюється оцінка впливу факторів оточуючого 

середовища на показник зазначених складових; виявлені загрози групуються та 

подаються у звіті із зазначенням рівня впливу кожної загрози та негативних 

наслідків, які вони зумовлюють для розвитку ЕБ підприємства.  

10. На підставі даних проведеного аналізу попередніх етапів здійснюється 

розробка стратегії розвитку та управління ЕБП. Служба із розвитку та 

стратегічного управління ЕБ здійснює розробку, оцінку стратегії розвитку та 

управління ЕБП, приймає рішення щодо її використання. В процесі розробки 

стратегії визначаються її основні складові, тобто розвиток фінансового, 

інноваційного, виробничого, технологічного, кадрового, збутового, 

інвестиційного потенціалу з метою досягнення високого рівня розвитку ЕБ. 

11. На даному етапі відбувається визначення основної мети, цілей, 

завдань, принципів та функцій стратегії розвитку та управління ЕБП. Стратегія 

розвитку та управління ЕБП буде ефективною лише за умови чітко 

сформованих цілей, завдань та обґрунтованості мети діяльності. Визначені 

завдання та цілі повинні бути структурованими, логічними, сприяти 

покращенню розвитку економічної безпеки, захисту від загроз ринкового 

середовища, адаптації підприємства до зовнішніх факторів впливу. З метою 
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досягнення цілей, мети стратегії розвитку та управління ЕБП дотримуються 

основних принципів та використовують функції.  

У процесі аналізу з’ясовують відповідність визначених завдань, цілей, 

мети розробленій стратегії розвитку та управління ЕБП та приймають рішення 

щодо: якщо цілі, завдання, мета відповідають обраній стратегії, то приймається 

рішення щодо переходу на наступний етап; якщо не відповідають, то 

відбувається повернення до четвертого етапу аналізу загального рівня та 

ступеня розвитку економічної безпеки, що свідчить про недостовірність 

визначеного рівня РЕБП, основних складових, показників, допущені помилки 

при визначенні загроз ринкового середовища та рівня їх впливу на діяльність 

підприємства, не правильно розроблена стратегія розвитку та управління ЕБП. 

12. Для досягнення ефективності обраної стратегії розвитку та управління 

ЕБП здійснюється вибір та використання методів, інструментів. Методи 

механізму розвитку та стратегічного управління ЕБП використовуються з 

метою підвищення рівня ЕБ, покращення діяльності підприємства та, зокрема, 

застосовують стимулюючі, соціально-психологічні, економічні, адміністративні 

методи. Ми вважаємо за необхідність на даному етапі проаналізувати переваги 

та недоліки запропонованої стратегії розвитку та управління ЕБП та оцінити 

можливості й загрози розвитку економічної безпеки. Саме на підставі 

отриманих даних комітет із розвитку та стратегічного управління економічною 

безпекою матиме змогу оцінити ефективність розробленої стратегії розвитку та 

управління ЕБП і можливості покращення рівня економічної безпеки.  

13. Визначення способів досягнення високого рівня ЕБП відбувається на 

тринадцятому етапі. На даному етапі на підставі даних щодо загроз ринкового 

середовища, слабких сторін та загроз підвищення економічної безпеки 

проводиться оцінка шляхів покращення не лише розвитку економічної безпеки, 

але й фінансового стану підприємства, основних показників діяльності. 

Відповідно, варто використовувати, як внутрішні так і зовнішні способи 
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покращення діяльності, але вони також повинні відповідати цілям, завданням 

стратегії розвитку та управління ЕБП. 

14. Вагоме значення відіграє етап розробки засобів захисту від загроз 

ринкового середовища. Дані заходи використовуються для запобігання, 

уникнення існуючих загроз чи протидії негативному впливу факторів 

оточуючого середовища. Завдяки ефективним методам, заходам у підприємства 

існуватиме можливість покращити результати своєї діяльності в майбутньому.  

15. На даному етапі здійснюється реалізація та впровадження заходів 

захисту ЕБП. За умови якщо запропоновані заходи захисту є ефективними, 

раціональними, перевіреними, забезпечать можливість покращити розвиток 

економічної безпеки, то відбувається їх застосування. Одночасно керівництво 

приймає управлінських рішення з метою захисту від загроз ранкового 

середовища та покращення результатів діяльності.  

16. Формування стратегічних напрямів досягнення ЕБП. На даному етапі 

враховуються рівень ефективності діяльності підприємства, розвитку ЕБ, 

забезпеченості власними фінансовими ресурсами, можливості та перспективи 

розвитку з метою визначення та формування стратегічних напрямів 

покращення безпеки, поліпшення кожної складової ЕБП, застосування 

конкурентної стратегії діяльності. Застосування стратегічних напрямів створить 

можливості для поліпшення ЕБ та сприятиме розвитку підприємства.  

17. Прогноз стану підприємства, рівня розвитку економічної безпеки. За 

умов використання обраної стратегії розвитку та управління ЕБП, способів, 

методів покращення розвитку економічної безпеки виникає потреба у прогнозі 

очікуваного рівня ЕБ та загального стану підприємства. Даний прогноз 

здійснюється на підставі статистичних, математичних методів, моделей з метою 

оцінки дієвості обраної стратегії розвитку і управління ЕБП, ефективності 

використання механізму розвитку та стратегічного управління ЕБП, які мають 

забезпечити високий рівень економічної безпеки та покращення 

функціонування підприємства в цілому.  
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18. Оцінка рівня ЕБП та порівняння його зі стратегічними цілями. На 

даному етапі відбувається оцінка досягнутого загального рівня економічної 

безпеки, рівня інтегральної оцінки кожної складової ЕБ, аналіз фінансових 

результатів діяльності. Отримані результати проведеного аналізу порівнюються 

з поставленими цілями, завданнями та метою розвитку і стратегічного 

управління ЕБП, визначається відповідність досягнутого рівня ЕБ поставленим 

цілям та приймається наступне рішення: якщо рівень ЕБ не відповідає 

зазначеним цілям – повертаються до одинадцятого етапу визначення мети, 

цілей, завдань стратегії розвитку та управління ЕБП з метою визначення 

раціональності поставлених завдань, мети та перевірки правильності аналізу, 

прийнятих рішень на всіх інших етапах; якщо рівень ЕБП відповідає 

сформованим цілям – переходять до наступного етапу.  

19. Останнім етапом є звітування та контроль. На даному етапі комітет із 

розвитку та стратегічного управління ЕБ здійснює контроль, перевірку кожного 

етапу діяльності, складає звіт про результати здійсненої діяльності. У звіті 

відзначається ефективність механізму розвитку та стратегічного управління 

ЕБП, досягнутий рівень розвитку економічної безпеки, раціональність стратегії 

розвитку і управління ЕБП, виявлені проблеми, запропоновані способи і заходи 

захисту від впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, 

відображаються результати кожного етапу.  

Розвинутий методичний підхід використання механізму розвитку та 

стратегічного управління економічною безпекою підприємств 

машинобудування спрямований на поліпшення процесу розробки стратегії 

розвитку та управління ЕБП, покращення способів та методів захисту від 

існуючих загроз, швидкість визначення наявних проблем, аналіз сфери 

діяльності підприємства, підвищення рівня розвитку економічної безпеки та 

рівня безпеки кожної складової. Зазначений методичний підхід є достовірним, 

точним, дає змогу прогнозувати рівень РЕБП, визначити загрози, можливості 

подальшої діяльності та здійснюється протягом тривалого періоду. 
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Впровадження зазначеного методичного підходу позитивно позначиться на 

діяльності підприємства, оскільки покращяться фінансова стабільність, 

показники фінансової діяльності, рівень розвитку економічної безпеки, 

конкурентні позиції, зменшиться число загроз, поліпшиться механізм розвитку 

та стратегічне управління ЕБП.  

Однак для більш точного визначення рівня розвитку ЕБ, а особливо 

основних показників діяльності використовують методи прогнозування. Існує 

безліч методів прогнозування, але ми скористаємося методом середніх величин, 

адже він дає змогу більш точно спрогнозувати основні показники складових 

розвитку ЕБ. Саме використання методу середніх величин дає змогу 

спрогнозувати ЕБ, проаналізувати залежність між показниками розвитку ЕБ. На 

підставі прогнозних даних ми матимемо можливість оцінити вплив найбільш 

відчутних загроз ринкового середовища на розвиток ЕБ, створити можливості 

щодо покращення рівня безпеки, підвищення суми прибутку, зменшення числа 

ризиків, скорочення суми заборгованості. Метод середніх величин 

розраховується на підставі методів зваженого ковзного середнього, простого 

ковзного середнього та ін. Ми використаємо метод простого ковзного 

середнього для якого характерним є врахування конкретних значень 

аналізованого ряду та відповідно інтервал даних становитиме 5 років (n=5). 

Спочатку розрахуємо даний метод по підприємству ПАТ «Запорізький 

механічний завод» та визначимо можливість розвитку ЕБ у 2012-2018 рр. 

(Лясковець, 2017h, с. 277-280). За результатами проведеного аналізу, можна 

відзначити, що підприємство у 2017 р. матиме незначне покращення, але у 

2018 р. показники мають динаміку до зниження (табл. 3.14). 

Зокрема, в 2017 р. у порівнянні з 2016 р. за основними показниками 

розвитку економічної безпеки спостерігалося зростання, а саме: чистий 

прибуток зросте на 1355 тис. грн. або у 1,2 рази; сума власного капіталу 

збільшиться на 31555 тис. грн. чи 52%; зростання обсягу прибутку від продажу 

становитиме 1960 тис. грн. або 29%; підвищиться чисельність працюючих на 52 
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особи; зменшиться сума позикового капіталу на 1089 тис. грн. чи на 33% 

(рис. 3.7). Слід зауважити, що обсяг готової продукції у 2017 р. відносно 2016 р. 

зменшиться на 2058 тис. грн. або на 30%, але у 2018 р. відбудеться зростання на 

159 тис. грн. або 3,36% (Лясковець, 2017h, с. 278). 

Таблиця 3.14 

Аналіз прогнозних показників за методом ковзної середньої ПАТ «Запорізький 

механічний завод» у 2012-2018 рр.  
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2012 3897 144675 11375 3952 342 63 1780 33556 20178 6835 

2013 2776 137540 8595 3490 295 154 870 25105 14983 7866 

2014 2795 60320 7640 4241 268 198 1953 22413 17791 751 

2015 1824 59539 9073 5256 241 280 2965 20819 8907 2048 

2016 1129 61075 6721 6807 221 310 3253 20023 22641 3054 

2017 2484 92630 8681 4749 273 201 2164 24383 16900 4111 

2018 2202 82221 8142 4909 260 229 2241 22549 16244 3566 

Примітка: розраховано автором на основі (Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України)  

 

Проте у 2017 р. відносно 2016 р. відбулися негативні зміни, оскільки 

спостерігається зростання сума кредиторської заборгованості підвищилася на 

1057 тис. грн. або 35% та собівартість реалізованої продукції зросла на 4360 

тис. грн. чи на 22% (рис. 3.7).  

 

 
Рис. 3.7. Динаміка прогнозних показників діяльності за методом ковзної 

середньої ПАТ «Запорізький механічний завод» у 2012-2018 рр., тис. грн. 

Примітка: побудовано автором на основі (Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України)  
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З табл. 3.14, рис. 3.7 видно, що у 2018 р. відносно 2017 р. більшість 

показників погіршилася. Отримані прогнозні показники показують, що 

підприємство планує зменшення суми чистого прибутку у 2018 р. відносно 

2017 р. на 283 тис. грн. чи на 11,37% при одночасному скороченні власного 

капіталу на 10409 тис. грн. або на 11,24% (Додаток Д, табл. Д.1). У 2018 р. 

відносно 2017 р. плановий обсяг готової продукції збільшиться на 159 тис. грн. 

чи на 3,36%, але одночасно відбудеться зменшення прибутку від продажу 

продукції на 539 тис. грн. чи на 6,21%. При цьому у 2018 р. відносно 2017 р. 

спостерігається зростання позикового капіталу на 77 тис. грн. чи на 3,55% та 

одночасне підвищення фінансових витрат на 28 тис. грн. чи на 13,73%. 

Планується скорочення суми кредиторської заборгованості у 2018 р. відносно 

2017 р. на 545 тис. грн. чи на 13,25% та зменшення суми дебіторської 

заборгованості на 656 тис. грн. чи на 3,88%. Варто відзначити, що зменшення 

дебіторської та кредиторської заборгованості свідчить про незначне 

покращення результатів діяльності та платоспроможності підприємства. 

Відповідно до прогнозних даних 2018 р. для підприємства буде характерним 

погіршення ефективності діяльності, процесу виробництва, зменшення обсягів 

продажу, зниження рівня розвитку економічної безпеки, оскільки більшість 

показників матиме негативну тенденцію. Отже, можна відзначити, що у 2018 р. 

число загроз ринкового середовища збільшиться і тому слід розробити 

ефективні заходи захисту та протидії можливим ризикам в майбутньому з 

метою підвищення рівня РЕБП, покращення результатів діяльності.  

Перейдемо до прогнозу ефективності діяльності та розвитку економічної 

безпеки підприємства ПрАТ «Запоріжбудмаш» у 2012-2018 рр. (табл. 3.15). 

Відповідно до прогнозних даних 2017 р. у порівнянні з 2016 р. підприємство 

планує скорочення суми позикового капіталу на 762 тис. грн. або 63%, що 

спричинить відповідно зниження собівартості реалізованої продукції на 2395 

тис. грн. чи на 44%, але і зростання кредиторської заборгованості на 82 тис. грн. 

чи на 72% (Лясковець, 2017c, с. 31-32; 2017h, с. 279).   
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Таблиця 3.15 

Аналіз прогнозних показників за методом ковзної середньої 

ПрАТ «Запоріжбудмаш» у 2012-2018 рр. 
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2012 -180 4855 -73 63 44 4 340 2634 555 281 

2013 -392 4462 146,5 272 37 7 304 2428 501 235 

2014 900 4463 53,4 170 22 6 231 2351 429 212 

2015 67,1 4463,6 104,9 290 22 2,8 154,1 2192 434,8 142,8 

2016 98,3 4629 38,4 514 28 5,2 1209,2 5391,6 411,9 114,8 

2017 99 4575 54 262 31 5 448 2999 466 197 

2018 154 4518 79 302 28 5 469 3072 449 180 

Примітка: розраховано автором на основі (Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України) 

 

Одночасно в діяльності підприємства планується у 2017 р. відносно 

2016 р. збільшити чисельність персоналу на 3 особи, що дасть змогу покращити 

ефективність роботи та дозволить у 2017 р. отримати прибуток від продажу у 

розмірі 54 тис. грн., в той час, як у 2016 р. було отримано 38 тис. грн. та 

зберегти фінансові витрати у 2017 р. на такому ж рівні, що в 2016 р., тобто 

становитимуть 5 тис. грн. (табл. 3.15, рис. 3.8).  

 

 
Рис. 3.8. Динаміка прогнозних показників діяльності за методом ковзної 

середньої ПрАТ «Запоріжбудмаш» у 2012-2018 рр., тис. грн. 

Примітка: побудовано автором на основі (Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України)  

 

Проте у 2017 р. відносно 2016 р. прогнозується скорочення обсягу готової 

продукції на 252 тис. грн. чи на 49%, що зумовить зменшення суми власного 
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капіталу на 54 тис. грн. або на 1% та за прогнозними даними у 2017 р. 

підприємство отримає прибуток у розмірі 99 тис. грн. (рис. 3.8). Можна 

відзначити, що у 2017 р. фінансова діяльність підприємства погіршиться та 

розвиток ЕБ буде на низькому рівні (Лясковець, 2017h, с. 280).  

Згідно з прогнозними даними 2018 р., то підприємство планує у 

порівнянні з 2017 р. залишити суму фінансових витрат на тому ж рівні, що 

сприятиме підвищенню обсягу випуску готової продукції на 40 тис. грн. 

(Додаток Д, табл. Д.2). При цьому у 2018 р. відносно 2017 р. планується 

зростання суми позикового капіталу на 22 тис. грн. чи на 4,81% при 

одночасному зменшенні кредиторської заборгованості на 17 тис. грн. або на 

8,51% та підвищенні собівартості реалізованої продукції на 73 тис. грн., адже 

подібні зміні зумовлять зростання у 2018 р. відносно 2017 р. прибутку від 

продажу продукції на 25 тис. грн., підприємство отримає прибуток у розмірі 

154 тис. грн., що перевищує обсяг 2017 р. на 56 тис. грн. чи 56,48% (табл. 3.15, 

рис. 3.8, Додаток Д, табл. Д.2). Однак сума власного капіталу у 2018 р. відносно 

2017 р. зменшиться на 56 тис. грн. та одночасно відбудеться скорочення 

дебіторської заборгованості на 18 тис. грн. (Лясковець, 2017h, с. 280).  

За результатами проведеного аналізу ми можемо стверджувати, що у 

2018 р. по підприємству ПрАТ «Запоріжбудмаш» результати виробничої, 

фінансової діяльності будуть зростати, підвищяться основні показники 

складових розвитку ЕБ, поліпшиться рівень фінансової стійкості, оскільки 

відбудеться перехід від кризового стану до стабільного розвитку. Для 

підприємства характерним буде налагодження розвитку ЕБ за рахунок 

покращення результатів діяльності, зменшиться число ризиків, загрози 

оточуючого середовища будуть своєчасно виявлені та розроблені відповідні 

способи протидії. За рахунок проведеного прогнозу підприємство матиме 

можливість оцінити перспективи свого розвитку, вжити заходів щодо 

підвищення рівня РЕБП, розробити ефективні засоби протидії виявленим 

ризикам, мінімізувати витрати та підвищити прибуток.  
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Висновки до 3 розділу 

 

За результатами дослідження сформульовано такі основні висновки та 

практичні рекомендації:  

1. Наголошено на необхідності дослідження ефективності діяльності 

підприємств машинобудування, визначення їх сильних та слабких сторін, 

можливостей і загроз, оцінки ефективності управлінських рішень при 

визначенні рівня розвитку ЕБ. Встановлено, що на більшості підприємствах не 

здійснюють прогнозування ЕБ, визначення рівня ЕБ, відсутні заходи, методи 

захисту від негативного впливу чинників оточуючого середовища та 

обґрунтовано доцільність оцінки досягнутого рівня ЕБ, використання 

механізмів її розвитку.  

2. За результатами наукового дослідження нами було з’ясовано, що 

прогнозна оцінка розвитку ЕБ дає змогу визначити перспективи діяльності 

підприємства, проаналізувати основні показники ЕБ та дослідити залежність 

чистого прибутку від результатів діяльності. Удосконалено науково-

методичний підхід щодо оцінки основних показників розвитку економічної 

безпеки та аналізу їхнього впливу на суму чистого прибутку та його 

використано в практичній діяльності ПрАТ «Запоріжтрансформатор», 

ПАТ «Запорізький механічний завод», що дозволило врахувати дію загроз 

ринкового середовища, спрогнозувати основні показники діяльності, визначити 

рівень ЕБ на майбутнє, сформувати способи та методи захисту від загроз з 

метою підвищення результатів діяльності, економічного розвитку.  

3. Встановлено, що в процесі функціонування підприємств 

машинобудування виникає потреба у визначенні рівня розвитку економічної 

безпеки шляхом врахування взаємозв’язку між складовими та показниками 

економічної безпеки. На підставі результатів проведених досліджень 

удосконалено методичний підхід до забезпечення, оцінки та регулювання рівня 

розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування шляхом 



215  
 

використання інтегрального показника економічної безпеки. Проаналізовано 

ефективність використання методичного підходу по підприємству ПАТ «Мотор 

Січ», за яким у 2016 р. підвищився рівень безпечності розвитку, зменшилося 

число загроз ринкового середовища, результати фінансової діяльності мають 

тенденцію до покращення, але погіршилися фінансова та інноваційно-

інвестиційна складові розвитку ЕБ. По ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

отримані результати за 2016 р. свідчать про погіршення діяльності, незначне 

підвищення рівня розвитку ЕБ та показники фінансової діяльності мали спадну 

динаміку. Встановлено доцільність розробки заходів щодо підвищення рівня ЕБ 

як передумови процвітання підприємств та успішного функціонування.  

4. З’ясовано, що за умов аналізу ЕБ виникає потреба у визначенні ступеня 

розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування. На підставі 

проведеного дослідження використано нерівність, яка відображає взаємозв’язок 

між кожною складовою та відповідним показником розвитку ЕБ і дає змогу 

оцінити ступінь їхнього впливу на ЕБ. Обґрунтовано доцільність використання 

удосконаленого науково-методичного підходу щодо визначення рівня 

економічної безпеки шляхом оцінки коефіцієнтів та ступеня безпеки розвитку, 

який ґрунтується на оцінці умовних коефіцієнтів та ступеня безпеки розвитку і 

дозволяє визначити можливості подальшого успішного розвитку. Відповідно до 

проведених розрахунків у 2016 р. ПрАТ «Запоріжтрансформатор» мало 

передкризовий ступінь безпеки, ПАТ «Мотор Січ» – стійкий рівень ЕБ.  

5. За результатами дослідження з’ясовано, що для налагодження процесу 

розробки стратегії розвитку та управління ЕБП, покращення способів та 

методів захисту від існуючих загроз, швидкості та достовірності визначення 

наявних проблем, аналізу сфери діяльності підприємства, підвищення рівня 

розвитку ЕБ та рівня безпеки кожної складової необхідно використовувати 

удосконалений методичний підхід використання механізму розвитку та 

стратегічного управління економічною безпекою підприємств 

машинобудування, який базується на врахуванні наявних загроз ринкового 
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середовища, показників діяльності, складових ЕБ. Даний методичний підхід 

дозволяє розробки методи захисту від існуючих загроз, забезпечити розвиток 

ЕБ, налагодити систему стратегічного управління і процес організації безпеки 

розвитку, обрати серед існуючих варіантів розвитку економічної безпеки 

найбільш ефективні.  

6. Відповідно до даних проведеного прогнозу за методом середніх 

величин було з’ясовано, що ПАТ «Запорізький механічний завод» у 2018 р. 

характеризується погіршенням ефективності діяльності, процесу виробництва, 

оскільки більшість показників мають негативну тенденцію, що свідчить про 

зниження рівня розвитку ЕБ, зростання числа загроз ринкового середовища. 

Підприємство ПрАТ «Запоріжбудмаш» у 2018 р. підвищить рівень розвитку ЕБ, 

скоротить число загроз, розробить ефективні засоби протидії ризикам 

оточуючого середовища, оскільки покращилися результати виробничої, 

фінансової діяльності, відбувся перехід від кризового стану до стабільного 

розвитку.  

7. Практичне застосування удосконалених науково-методичних підходів 

підтверджується відповідними довідками про впровадження результатів 

наукового дослідження на вітчизняних підприємствах машинобудування 

(Додаток Ж).  

 

Результати дослідження за розділом 3 опубліковано у працях: (Лясковець, 

2016b; Лясковець, 2016c; Лясковець, 2016e; Лясковець, 2017c; Лясковець, 

2017f; Лясковець, 2017h).   
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ВИСНОВКИ 

  

У дисертаційному дослідженні наведено теоретико-методичне 

узагальнення та вирішення актуального наукового завдання щодо механізму 

розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування. За результатами 

дослідження сформульовано такі основні висновки і рекомендації: 

1. Узагальнюючи існуючі точки зору науковців щодо визначення 

дефініції економічний розвиток, запропоновано розглянути дане поняття як 

процес організації діяльності підприємства, тобто сукупність рішень, дій, 

методів та механізмів, які функціонують на підприємстві з метою налагодження 

процесу економічного розвитку шляхом врахування впливу факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища, умов для створення та налагодження 

розвитку виробничої, фінансової, організаційної, інноваційної, технологічної, 

управлінської діяльності, прийняття виважених рішень, раціонального 

використання ресурсів та злагодженої роботи колективу. Сформоване 

визначення поняття дає змогу досягти стабільності розвитку, підвищити рівень 

економічної безпеки підприємства та вплинути на соціальну інфраструктуру 

міста. 

2. Запропоновано в подальшому розглядати «розвиток економічної 

безпеки» як процес запобігання або уникнення кризових ситуацій на засадах 

захисту інтересів підприємств від негативної дії факторів ринкового 

середовища шляхом виконання комплексу дій, що спрямовані на підвищення 

рівня економічної безпеки, впливу і контролю за ними з метою забезпечення 

стабільності функціонування, інноваційного і соціального розвитку не лише 

підприємств машинобудування, але й регіону. Визначення сутності поняття дає 

змогу забезпечити стабільність розвитку, покращення результатів діяльності 

підприємств, налагодження економічного та соціального стану регіону.  

3. Враховуючи проведені дослідження, запропоновано класифікацію 

розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування, оскільки вона 
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дає змогу з’ясувати якою мірою фактори зовнішнього та внутрішнього 

середовища, існуючі загрози впливають на основні сфери діяльності 

підприємств та відповідно визначити взаємозв’язок між ними та ризиками 

зовнішнього середовища, розробити заходи щодо попередження та захисту від 

отримання небажаних результатів протягом довгострокової діяльності 

підприємств.  

4. Обґрунтовано необхідність впровадження удосконалених системи та 

механізму управління розвитком економічної безпеки. Система управління 

розвитком економічної безпеки враховує особливості організації процесу 

діяльності, виробництва, збуту, що дозволяє забезпечити економічний 

розвиток. Механізм управління розвитком економічної ґрунтується на 

використанні методів, дотриманні принципів, функцій і є основою системи 

управління економічною безпекою та перебуває у тісному взаємозв’язку з нею, 

що дає змогу оцінити динаміку економічної безпеки підприємства з метою 

підвищення її рівня.  

5. Аналіз показників та оцінка рівня економічної безпеки підприємств 

машинобудування за 2012-2016 рр. по Запорізькій області відобразили 

тенденцію щодо покращення показників економічної безпеки. Зокрема, по 

ПАТ «Мотор Січ» загальний рівень економічної безпеки у 2016 р. порівняно з 

2015 р. підвищився на 26,67%. По підприємству ПрАТ «Запоріжбудмаш» у 

2015 р. він становив 0,11, а у 2016 р. зріс до 0,4, але інтелектуально-кадрова 

складова не відповідала нормативному значенню. У 2016 р. по 

ПАТ «Запорізький механічний завод» відносно 2015 р. відбулося зростання 

економічної безпеки на 0,17%, тобто показник відповідав нормативному 

значенню. Здійснений аналіз рівня економічної безпеки та дослідження 

сучасного стану машинобудування у 2012-2016 рр. підтверджують доцільність 

оцінки та вдосконалення їх механізму розвитку економічної безпеки. 

6. Доведено, що на підприємствах машинобудування для визначення 

залежності чистого прибутку від основних показників діяльності, формування 

прогнозних показників розвитку економічної безпеки доцільно 
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використовувати удосконалений науково-методичний підхід щодо оцінки та 

аналізу їхнього впливу на ефективність діяльності підприємств 

машинобудування. Даний науково-методичний підхід базується на 

використанні фінансових інструментів управління, що дозволяє прогнозувати 

рівень ЕБ підприємства.  

7. Удосконалено методичний підхід до забезпечення, оцінки та 

регулювання рівня розвитку економічної безпеки підприємств 

машинобудування, який ґрунтується на використанні інтегрального показника 

економічної безпеки та враховує залежність економічної безпеки від наявності 

фінансових ресурсів, ефективності прийняття управлінських рішень, рівня 

інноваційного та інвестиційного розвитку. Використання даного методичного 

підходу дозволяє визначити рівень економічної безпеки, здійснити оцінку 

використання всіх наявних ресурсів та мінімізувати витрати виробництва, 

протидіяти кризовим ситуаціям і забезпечити стабільний розвиток.   

8. Обґрунтовано необхідність використання науково-методичного 

підходу щодо визначення рівня економічної безпеки та оцінки основних 

складових економічної безпеки підприємств машинобудування. Тому, 

узагальнено та удосконалено шкалу визначення їх рівня на підприємствах 

машинобудування. Використання даної шкали дає змогу визначити 

раціональність обраних складових та відповідних показників економічної 

безпеки, можливість подальшого успішного розвитку підприємств. 

9. З метою налагодження процесу розробки стратегії управління, способів 

та методів захисту від загроз оточуючого середовища, швидкості та 

достовірності визначення наявних проблем, підвищення рівня економічної 

безпеки удосконалено методичний підхід використання механізму розвитку та 

стратегічного управління економічною безпекою підприємств 

машинобудування. Даний методичний підхід враховує наявні ризики, дозволяє 

визначити досягнутий рівень розвитку, складові ЕБ, створює можливості щодо 

поліпшення процесу управління економічною безпекою та захисту 

підприємства від впливу зовнішнього середовища шляхом розробки методів 

протидії.  
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ДОДАТОК А  

 

Таблиця А.1 

Аналіз абсолютного та відносного відхилення обсягу реалізованої промислової 

продукції машинобудівної галузі України у 2011-2015 рр. 

Показник 
2011 2012 2013 2014 

Абсолютні відхилення, 2015 р. млн. грн. 

Машинобудування: -17117,7 -26809,1 -196,4 11805,5 

виробництво комп'ютерів, 

електронної та оптичної продукції 
-3368,8 283,4 651,5 26,8 

виробництво електричного 

устаткування 
7176,5 1750,8 2059,7 2886,4 

виробництво машин і 

устаткування, не віднесених до 

інших угруповань 

4052 4107 6892,4 8150 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів 

та інших транспортних засобів 

-24977,4 -32950,3 -9800 742,3 

Показник 
2011 2012 2013 2014 

Відносні відхилення, 2015 р. % 

Машинобудування: -13,08 -19,08 -0,17 11,58 

виробництво комп'ютерів, 

електронної та оптичної продукції 
-29,22 3,60 8,68 0,33 

виробництво електричного 

устаткування 
42,93 7,91 9,43 13,74 

виробництво машин і 

устаткування, не віднесених до 

інших угруповань 

10,77 10,93 19,82 24,31 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів 

та інших транспортних засобів 

-38,44 -45,17 -19,68 1,89 

Примітка: сформовано автором на основі (Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2011-2015 роках) 

 

Таблиця А.2 

Аналіз абсолютного та відносного відхилення обсягу реалізованої промислової 

продукції підприємств машинобудування у 2011-2015 рр. в Запорізькій області 

Показник 
2011 2012 2013 2014 

Абсолютні відхилення, 2015 р. тис. грн. 

1 2 3 4 5 

Машинобудування 3360019,6 3376352,6 4647847,2 4251656,3 

виробництво комп'ютерів, 

електронної та оптичної 

продукції 

-3181696 479123,5 431654 257176,6 
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Продовження табл. А.2 

1 2 3 4 5 

виробництво електричного 

устаткування  

2243086,4 -2202178,7 -831396,8 22639,8 

виробництво машин і 

устаткування, не віднесених до 

інших угруповань  

946248,8 973615,9 845090,1 700121,2 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів 

та інших транспортних засобів  

3352380,7 4125791,9 4202499,9 3271718,7 

Показник 2011 2012 2013 2014 

Відносні відхилення, 2015 р. % 

Машинобудування 20,49 20,61 30,75 27,41 

виробництво комп'ютерів, 

електронної та оптичної 

продукції 

-77,75 111,08 90,15 39,37 

виробництво електричного 

устаткування  

100,59 -32,99 -15,67 0,51 

виробництво машин і 

устаткування, не віднесених до 

інших угруповань  

71,63 75,26 59,42 44,67 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів 

та інших транспортних засобів  

38,28 51,67 53,14 37,02 

Примітка: сформовано автором на основі (Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2011–2015 рр. в Запорізькій області) \ 
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ДОДАТОК Б 

 

Таблиця Б.1 

Аналіз прибутку та збитку виробництва окремих видів продукції підприємств машинобудування до оподаткування 

 в Україні у 2011-2015 рр.  

Показник 

2011 2012 2013 2014 2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Машинобудування 67,3 17053,

6 

32,7 2416 67 16515,

8 

33 3193 65,2 9597,

8 

34,8 4070,

9 

63,8 9522,

1 

36,2 30018,

8 

73,5 16116,

9 

26,5 29122,

9 

виробництво 

комп'ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції 

68,6 1751,7 31,4 229,

4 

71,4 554,9 28,6 115,

5 

66,1 503,5 33,9 194,8 63,8 660,9 36,2 2058 72 1214,5 28 1009,2 

виробництво 

електричного 

устаткування  

69,7 969,1 30,3 704,

1 

70 2295,9 30 655,

5 

67,7 1633,

9 

32,3 827,5 64,7 1351,

1 

35,3 5844,6 73,7 1743,7 26,3 5886,8 

 

 
2
5
4
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Продовження табл. Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

виробництво 

машин і 

устаткування, не 

віднесених до 

інших угруповань  

66,2 3249 33,8 850 65,7 3058,2 34,3 925,8 64,5 2971,8 35,5 1603,1 64,6 3763,8 35,4 7348,2 75,3 5946,4 24,7 8556,5 

виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів та 

інших 

транспортних 

засобів  

66,3 11083,8 33,7 632,5 62,4 10606,8 37,6 1496,2 63 4488,6 37 1445,5 60 3746,3 40 14768 68,9 7212,3 31,1 13670,4 

Примітка: сформовано автором на основі (Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності у 

2011-2015 рр. в Україні)  
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5
5
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ДОДАТОК В 

 

Таблиця В.1 

Аналіз абсолютних та відносних відхилень фінансових результатів діяльності 

підприємств машинобудування Запорізької області  

у 2012-2016 рр., тис. грн. 
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в
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х
и

л
. 2012 -1878187 344974 5192 -7808 4348 373 13805 

2013 -1260425 645252 -1647 -53509 4580 228 5860 

2014 1351003 404076 -1666 3819 6140 311 8409 

2015 1737341 -1435399 -695 11113 1496 -32 4195 

в
ід

н
. 

в
ід

х
и

л
. 2012 -198,34 21,30 -127,79 -718,97 1201,10 -83,63 -209,64 

2013 -382,90 48,91 -59,33 -114,37 3523,08 -75,75 430,88 

2014 -59,20 25,90 -59,61 -36,23 -429,37 -80,99 -707,23 

2015 -65,10 -42,22 -38,10 -62,31 46,55 78,05 138,68 

В
л

а
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и
й
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а
п

іт
а
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аб
с.

 

в
ід

х
и

л
. 2012 -6311093 8637837 -83600 19748 7638 -798,4 3978 

2013 -5683988 7009774 -76465 -46846 7510 -497 8750 

2014 -7015516 5489887 755 -24272 7922 -114 9785 

2015 -9689119 2018276 1536 -6660 4708 -73 6945 

в
ід

н
. 

в
ід

х
и

л
. 2012 -633,63 113,44 -57,78 13,51 13,32 -50,58 4,86 

2013 -1540,70 75,84 -55,59 -22,02 13,07 -38,92 11,34 

2014 -412,57 51,01 1,25 -12,76 13,89 -12,75 12,86 

2015 -221,51 14,18 2,58 -3,86 7,81 -8,56 8,80 

В
и

т
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а
т
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в
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о

б
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о
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в
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х
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л
. 2012 -1172240 -433142 -13533 -16056 25309 0,00 14625 

2013 -591635 -756984 -5082 -3474 28390 0,00 -3736 

2014 263206 -1297748 -2390 59045 15765 0,00 17613 

2015 360142 -690097 -796 98635 27315 0,00 8411 

в
ід

н
. 

в
ід

х
и

л
. 2012 -49,55 -9,31 -40,33 -4,56 61,28 0,00 52,14 

2013 -33,14 -15,22 -20,24 -1,02 74,28 0,00 -8,05 

2014 28,29 -23,53 -10,66 21,30 31,01 0,00 70,28 

2015 43,20 -14,06 -3,82 41,52 69,51 0,00 24,55 

Примітка: розроблено автором на основі (Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України)  
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ДОДАТОК Г  

 

Таблиця Г.1 

Аналіз абсолютних та відносних відхилень основних показників діяльності 

підприємств машинобудування  

Запорізької області у 2012-2016 рр., тис. грн. 
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. 2012 -307490 11279362 36245 39470 61507 -242 57344 

2013 399102 9992866 33448 -46388 53327 -32 3984 

2014 598166 7068488 29161 -25519 42782 3 12522 

2015 462191 3593468 17096 3612 31815 -79 5517 

в
ід

н
. 

в
ід

х
и

л
. 2012 -14,31 160,78 147,35 29,03 212,44 -48,30 176,58 

2013 27,68 120,37 122,10 -20,91 143,61 -11,00 4,64 

2014 48,13 62,96 92,04 -12,70 89,73 1,17 16,20 

2015 33,52 24,44 39,08 2,10 54,25 -23,37 6,54 
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. 2012 43780 1907243 0,00 0,00 -2999 223 1305 

2013 40039 1767553 0,00 0,00 -2446 223 1299 

2014 531 1346708 0,00 0,00 -616 -21 882 

2015 -2295 1930012 0,00 0,00 -298 -94 415 
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н
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л
. 2012 43,25 150,30 0,00 0,00 -89,58 0,00 0,00 

2013 38,15 125,48 0,00 0,00 -87,51 0,00 340,94 

2014 0,37 73,61 0,00 0,00 -63,83 -8,61 110,53 

2015 -1,56 154,87 0,00 0,00 -46,06 -29,65 32,81 
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2013 6157889 3152217 -5692 7138 41749 -33 -23928 

2014 4069076 1709605 1975 -4117 31634 -42 -11154 

2015 1302127 420825 288 10565 24928 7 -7440 
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л
. 2012 223,97 120,69 -65,67 46,96 325,34 5,04 53,86 

2013 199,32 123,86 -63,63 5,32 196,01 -56,90 -21,54 

2014 78,58 42,87 154,54 -2,83 100,70 -62,69 -11,34 

2015 16,39 7,98 9,71 8,07 65,39 38,89 -7,86 
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2014 -1129 1280 -47 -195 -57 -17 -216 

2015 -244 0,00 -20 -24 -19 -7 -53 
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2013 -44,33 3,62 -25,08 -13,50 -37,20 -80,00 -29,26 

2014 -29,95 4,92 -17,54 -8,61 -16,57 -77,27 -32,93 

2015 -8,46 0,00 -8,30 -1,15 -6,21 -58,33 -10,75 

Примітка: розроблено автором на основі (Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України)  
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ДОДАТОК Д 

 

Таблиця Д.1 

Абсолютні та відносні відхилення прогнозних показників за методом ковзної 

середньої ПАТ «Запорізький механічний завод» у 2012-2018 рр. 
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Абсолютні відхилення 2018 р., тис. грн. 

2017 -283 -10409 -539 159 -14 28 77 -1835 -656 -545 

2016 1073 21146 1421 -1898 39 -81 -1012 2526 -6397 512 

2015 378 22682 -931 -347 19 -51 -724 1730 7337 1518 

2014 -593 21901 502 668 -8 31 288 136 -1547 2815 

2013 -574 -55319 -453 1419 -35 75 1371 -2556 1261 -4300 

2012 -1695 -62454 -3233 957 -82 166 461 -11007 -3934 -3269 

Відносні відхилення 2018 р., % 

2017 -11,37 -11,24 -6,21 3,36 -5,02 13,73 3,55 -7,52 -3,88 -13,25 

2016 95,01 34,62 21,14 -27,89 17,50 -26,26 -31,11 12,61 -28,25 16,76 

2015 20,70 38,10 -10,26 -6,61 7,75 -18,36 -24,42 8,31 82,38 74,12 

2014 -21,23 36,31 6,57 15,74 -3,10 15,45 14,75 0,61 -8,69 374,8

3 

2013 -20,69 -40,22 -5,27 40,65 -11,97 48,44 157,5

9 

-10,18 8,42 -54,67 

2012 -43,50 -43,17 -28,42 24,21 -24,07 262,8

6 

25,90 -32,80 -19,49 -47,83 

Примітка: розраховано автором на основі (Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України) 
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Таблиця Д.2 

Абсолютні та відносні відхилення прогнозних показників за методом ковзної 

середньої ПрАТ «Запоріжбудмаш» у 2012-2018 рр. 

Р
о
к
и

 

Ч
и

ст
и

й
 п

р
и

б
у
то

к
 

В
л
ас

н
и

й
 к

ап
іт

ал
 

П
р
и

б
у
то

к
 в

ід
 п

р
о
д

аж
у
 

п
р
о
д

у
к
ц

ії
 

Г
о
то

в
а 

п
р
о
д

у
к
ц

ія
 

Ч
и

се
л
ь
н

іс
ть

 п
р
ац

ю
ю

ч
и

х
 

Ф
ін

ан
со

в
і 

в
и

тр
ат

и
 

П
о
зи

к
о
в
и

й
 к

ап
іт

ал
 

С
о
б

ів
ар

ті
ст

ь
 

р
еа

л
із

о
в
ан

о
ї 

п
р
о
д

у
к
ц

ії
 

Д
еб

іт
о
р
сь

к
а 

за
б

о
р
го

в
ан

іс
ть

 

К
р
ед

и
то

р
сь

к
а 

за
б

о
р
го

в
ан

іс
ть

 

Абсолютні відхилення 2018 р., тис. грн. 

2017 56 -56 25 40 -3 0 22 73 -18 -17 

2016 56 -111 41 -212 0 0 -740 -2319 37 66 

2015 87 55 -25 12 6 2 315 880 14 38 

2014 -746 55 26 132 6 -1 238 721 20 -32 

2013 546 56 -67 30 -9 -2 165 644 -52 -55 

2012 334 -337 152 239 -16 1 129 438 -106 -101 

Відносні відхилення 2018 р., % 

2017 56,48 -1,23 47,02 15,19 -8,76 4,00 4,81 2,44 -3,80 -8,51 

2016 57,09 -2,39 106,90 -41,33 -0,29 0,00 -61,20 -43,02 8,91 57,09 

2015 130,13 1,23 -24,26 3,99 26,91 85,71 204,4

7 

40,16 3,18 26,29 

2014 -82,84 1,24 48,78 77,39 26,91 -13,33 103,1

1 

30,68 4,57 -14,93 

2013 -139,39 1,26 -45,77 10,87 -24,54 -25,71 54,34 26,54 -10,46 -23,26 

2012 -185,79 -6,93 -208,83 378,67 -36,55 30,00 38,00 16,64 -19,17 -35,82 

Примітка: розраховано автором на основі (Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України) 
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ДОДАТОК Е   

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1.1. Публікації у наукових фахових виданнях України:  

 

1. Лясковець, О.В., 2016. Економічна безпека підприємств 

машинобудування: класифікація, основні фактори впливу в сучасних умовах. 

Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць, № 6(181), 

с. 66–70 (0,57 друк. арк.). 

2. Лясковець, О.В., 2016. Теоретико-методичні онови щодо забезпечення, 

оцінки та регулювання рівня розвитку економічної безпеки підприємств 

машинобудування. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових 

праць, Вип. 7(182), с. 47–52 (0,6 друк. арк.). 

3. Лясковець, О.В., 2016. Методика оцінки та аналізу основних 

показників розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування. 

Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць, Вип. 8(183), 

с. 60–63 (0,48 друк. арк.).  

4. Лясковець, О.В., 2016. Теоретичні підходи до визначення поняття 

«економічний розвиток». Держава та регіони: науково-виробничий журнал. 

Серія: Економіка та підприємництво, №3(90), с. 8–11 (0,43 друк. арк.). 

 

1.2. Публікації у наукових виданнях України,  

що входять до міжнародних наукометричних баз даних: 

 

5. 

Лясковець, О.В. та Череп, А.В., 2016. Сутність економічної безпеки як 

складової частини діяльності підприємства та сучасні підходи до її 

трактування. Вісник Приазовського державного технічного університету. 

                                                           
 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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Серія: Економічні науки: збірник наукових праць, Вип. 31, Т. 1, с. 27–34 

(0,61 друк. арк., особистий внесок здобувача: 0,41 друк. арк., розроблено 

авторський підхід до визначення сутності поняття «економічна безпека») 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща), Scientific Indexing Services (США), Cosmos Foundation (Німеччина), 

Scientific & Scolarly Journals iiiFactor (Лондон, Сполучене Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії)).  

6. 
*
Лясковець, О.В., 2017. Економічний розвиток підприємств 

машинобудування Запорізької області: особливості функціонування, шляхи 

покращення діяльності. Вісник Хмельницького національного університету: 

науковий журнал. Економічні науки, №6, Т. 3 (253), с. 23–28 (0,70 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща)).   

7. 
*
Лясковець, О.В., 2017. Сучасні підходи до оцінки та прогнозування 

економічної безпеки на підприємствах машинобудування. Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: 

збірник наукових праць, Вип. 33, с. 276–282 (0,57 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Scientific 

Indexing Services (США), Cosmos Foundation (Німеччина), Scientific& Scolarly 

Journals iiiFactor (Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та 

Північної Ірландії)).  

8. 

Лясковець, О.В., 2017. Шляхи та перспективи підвищення розвитку 

економічної безпеки на підприємствах машинобудування. Науковий вісник 

Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», 

№1(79), с. 75–83 (0,53 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus (Польща)). 

 

 

                                                           
 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

 

9. Лясковець, О.В., 2016. Сутність та значення економічної безпеки 

підприємств машинобудування. В: Колектив авторів, ред., Проблеми 

планування в ринкових умовах: ХV Міжнародна науково-практична 

конференція. Одеса, Україна, 23–25 Вересень 2016. Хмельницький: ХНУ 

(0,12 друк. арк.).  

10. Лясковець, О.В., 2016. Оцінка рівня розвитку економічної безпеки на 

підприємствах машинобудування. В: Одеський національний університет імені 

І.І. Мечникова, Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів 

господарювання: сучасний стан та перспективи: ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція. Одеса, Україна, 23–24 Грудень 2016. Одеса: 

Бондаренко М.О. (0,14 друк. арк.).   

11. Лясковець, О.В., 2017. Механізм прогнозування рівня економічної 

безпеки підприємства ПрАТ «Запоріжбудмаш» шляхом застосування методу 

ковзної середньої. В: В.В. Матвєєв, ред., Сучасні підходи до креативного 

управління економічними процесами: VІІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція для студентів та молодих учених. Київ, Україна, 17 Лютий 2017. 

Київ: НАУ (0,12 друк. арк.).  

12. Лясковець, О.В., 2017. Дослідження стійкості економічного розвитку 

підприємств машинобудування за умов впливу чинників оточуючого 

середовища. In: Sulkhan-Saba Orbeliani University, Integration of Business 

Structures: Strategies and Technologies: International scientific-practical 

conference. Tbilisi, Georgia, 24 February 2017. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing, 

Part 1 (0,19 друк. арк.).  

13. Лясковець, О.В., 2017. Сучасний стан економічного розвитку 

підприємства ПрАТ «Запоріжбудмаш» та напрямки покращення його 

діяльності. В: В.Ф. Проскура, ред., Управління економічними процесами: 

сучасні реалії і виклики: Міжнародна науково-практична конференція. 
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Мукачево, Україна, 22–23 Березень 2017. Мукачево: Мукачівський державний 

університет (0,12 друк. арк.).  

14. Лясковець, О.В., 2017. Обґрунтування необхідності оцінки рівня 

економічної безпеки підприємств машинобудування. В: Колектив авторів, ред., 

Сучасні тенденції в економіці та управлінні: Міжнародна науково-практична 

конференція. Запоріжжя, Україна, 30 Червень 2017. Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 

Ч. 1 (0,19 друк. арк.).  

15. Лясковець, О.В., 2017. Особливості використання механізму 

управління рівнем економічної безпеки підприємств машинобудування [online] 

Доступно: <https://drive.google.com/file/d/0B-

qjS3vZ0nDoZElJMkp2eXh6ZWM/view>. В: Інформаційне суспільство: 

технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: Міжнародна 

наукова інтернет-конференція. Тернопіль, Україна, 12 Липень 2017. Тернопіль: 

ФО-П Шпак В.Б., Вип. 21 (0,14 друк. арк.).  

 

3. Інші публікації, що додатково відображають результати дисертації:  

 

16. Лясковець, О.В., 2017. Оцінка стану економічної безпеки 

підприємства ПАТ «Запорізький механічний завод» на підставі економіко-

математичного моделювання. Вісник Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Економічні науки, Вип. 12, T.2, с. 135–140 

(0,32 друк. арк.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-qjS3vZ0nDoZElJMkp2eXh6ZWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B-qjS3vZ0nDoZElJMkp2eXh6ZWM/view
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Апробація результатів дисертаційної роботи 

№ 

з/п 

Тип конференції Назва конференції Місце і дата 

проведення 

Тип 

участі 

 

1 ХV Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Проблеми планування в 

ринкових умовах» 

Одеса, Україна, 

23–25 вересня 

2016 р. 

Очна 

2 ІІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Фінансові аспекти розвитку 

держави, регіонів та суб’єктів 

господарювання: сучасний 

стан та перспективи» 

Одеса, Україна, 

23–24 грудня 

2016 р.  

Очна 

3 VІІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція для 

студентів та молодих 

учених 

«Сучасні підходи до 

креативного управління 

економічними процесами» 

Київ, Україна,  

17 лютого 

2017 р. 

Очна  

4 International scientific-

practical conference 

«Integration of Business 

Structures: Strategies and 

Technologies» 

Тбілісі, Грузія, 

24 лютого 

2017 р. 

Заочна 

5 Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Управління економічними 

процесами: сучасні реалії і 

виклики» 

Мукачево, 

Україна,  

22–23 березня 

2017 р. 

Заочна 

6 Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Сучасні тенденції в 

економіці та управлінні» 

Запоріжжя, 

Україна,  

30 червня 

2017 р. 

Очна 

7 Міжнародна наукова 

інтернет-конференція 

«Інформаційне суспільство: 

технологічні, економічні та 

технічні аспекти становлення» 

Тернопіль, 

Україна,  

12 липня 2017 р. 

Заочна  
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