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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасні динамічні процеси в економіці, які 

характеризуються значними впливами факторів нестабільного середовища на 

розвиток машинобудівних підприємств, зростанням рівня загроз діяльності 

підприємств, швидкими необґрунтованими змінами конкурентного середовища, 

що зумовлює зростання кількості збиткових підприємств машинобудування (у 

2017 р. - 22,6%, у 2018 р. - 23,3%, у 2019 р. - 24,7% отримали збитки), визначають 

трансформацію науково-методичних підходів до управління економічною 

безпекою підприємств, які формуються із врахуванням мотиваційних аспектів їх 

діяльності. Така ситуація свідчить про необхідність розробки на підприємствах 

наукового інструментарію мотиваційного управління економічною безпекою, як 

визначальної складової їх розвитку в динамічних умовах інтелектуалізації та 

цифровізації, невизначеності та конкуренції.  

У сучасних умовах господарювання управління економічною безпекою 

підприємств має ґрунтуватись на мотивації та стимулюванні систем їх 

функціонування до досягнення оптимального рівня захищеності економічних 

інтересів суб’єктів, об’єктів та процесів у структурі підприємства. Проте, 

необхідно враховувати, що динамічність середовища та постійні зміни 

спричиняють виникнення нових та поглиблення минулих загроз економічної 

безпеки підприємства: кризові явища, неузгодженість нормативно-правої бази 

діяльності підприємств із інституційними складовими, плинність кадрів, швидкі 

темпи цифровізації господарських процесів, які зумовлюють демотивацію 

учасників процесів в усіх елементах економічної безпеки. В умовах постійної 

агрегації та дезагрегації економічних процесів, які супроводжуються 

впровадженням інтелектуалізації управлінських рішень, ключову роль відіграють 

компетентності дій керівників підприємств, їх мотивація до забезпечення 

економічної безпеки із використанням особливих інструментів, методів, заходів 

та стратегій, що набуває значної актуальності та потребує подальшого розвитку у 

формуванні механізму мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємств.  

Окремим теоретико-методичним аспектам проблематики економічної 

безпеки та її практичного значення приділяли увагу у своїх наукових працях 

вітчизняні та закордонні дослідники: Ареф’єва О., Барташевська Ю., 

Білошкурська Н., Васильців Т., Дьяченко О., Живко З., Дуб Б., Дьяченко О., 

Коваленко О., Колодяжна І.,  Копитко М., Коптєва Г., Копча Ю., Кравчук П., 

Кузенко Т. Б., Линник О., Мороз, О., Пасічник М., Піх, М., Роженко О., 

Ткаченко М., Шкарлет С., Ярова Ю. та інші.  

Вагомий внесок в розвиток теоретичних аспектів управління економічною 

безпекою підприємств та механізмів її забезпечення зробили такі науковці: 

Васильєв О., Власенко Т., Гайдей О., Данілова Е., Коробчинський О., Ляшенко О., 

Майборода Ю., Меліхова Т., Мельник С., Науменко Є., Нестеренко С., 

Оніщенко М., Прохорова В., Салоїд С., Ус Ю.,  Фоміченко І., Черевко О., 

Штангрет А., Яременко О. та інші.  
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Дослідженням аспектів мотивації управлінських процесів діяльності 

підприємств у контексті забезпечення їх економічної безпеки займались такі 

науковці: Булига Т., Васильчак С. Ганжурова Л., Зеленько Г., Калініченко Л., 

Колот А., Кулімякін Я., Лаврик О., Литовченко О., Маренич А., Мехеда Н., 

Мушникова С., Орєхова К., Павлова І., Ткачук В., Чобіток В., Шира Т.,Шуміло О. 

Незважаючи на широке висвітлення питань щодо формування економічної 

безпеки та управління підприємствами, невирішеною залишається сукупність 

завдань, що потребують подальшого застосування мотиваційних важелів для її 

забезпечення. Тому обґрунтування теоретичних аспектів управління економічною 

безпекою підприємства та формування механізму її мотиваційного забезпечення є 

досить актуальною, що обумовило вибір теми, мети та завдань дисертаційної 

роботи. 

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

Дослідження, проведені автором, пов’язані з науковими темами, що виконуються 

у рамках науково-дослідних робіт Національного авіаційного університету: 

«Управління сталим розвитком інтеграційних процесів підприємств повітряного 

транспорту в міжнародному просторі» (номер державної реєстрації 0118U004287), 

де автором обґрунтовано мотиваційні аспекти механізму управління економічною 

безпекою підприємства та їх роль у забезпеченні сталого розвитку, а також в 

рамках науково-дослідної теми Української інженерно-педагогічної академії 

«Управління розвитком суб’єктів господарювання на засадах інноваційної 

економіки» (номер державної реєстрації 0119U000326), де автором запропонована 

трансформація управління економічною безпекою підприємства з використанням 

мотиваційних інструментів. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

науковому обґрунтуванні та розробці теоретико-методичних підходів і 

практичних рекомендацій до формування мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємств з врахуванням динамічних умов та загрозливого 

середовища їх функціонування.  

Досягнення мети дослідження зумовило формування та вирішення 

наступних завдань:  

 узагальнити наукові підходи до уточнення сутності поняття «економічна 

безпека підприємств» та здійснити аналіз мотиваційних факторів управління 

економічною безпекою підприємств; 

 запропонувати концептуальний підхід до формування мотиваційного 

механізму як складової управління економічною безпекою підприємств; 

 провести оцінку передумов формування мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємств галузі машинобудування та обґрунтувати 

методичні підходи до аналізу ефективності складових економічної безпеки 

підприємств машинобудування; 

 удосконалити науково-практичний підхід до оцінювання загроз кадрово-

персональної складової економічної безпеки підприємств у контексті 

мотиваційного управління; 
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 запропонувати науково-практичний підхід до визначення рівня 

економічної безпеки підприємств в умовах мотиваційного управління; 

 розробити механізм мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємств; 

 розвинути та обґрунтувати стратегічні орієнтири імплементації 

мотиваційного управління економічною безпекою підприємств. 

Об’єктом дослідження є процес мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємств.  

Предметом дослідження є сукупність наукових, теоретичних, методичних 

та практичних засад щодо мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємства.  

Методи дослідження. Дисертаційна робота базується на теоретичних 

положеннях щодо формування мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємств. При проведені досліджень використовувались наступні 

методи: порівняння та систематизації, індукції та дедукції – для дослідження 

сутнісних характеристик основних понять, складових економічної безпеки 

підприємств; аналізу, синтезу та узагальнення – для визначення мотиваційних 

факторів, що впливають на економічну безпеку підприємств; передумов, що 

зумовлюють формування мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємств; непараметричні статистичні – для визначення тенденції розвитку 

галузі машинобудування, поточного стану досліджуваних підприємств, якісної 

характеристики управління економічною безпекою; анкетування та 

експертного аналізу – для визначення впливу загроз на складові економічної 

безпеки в умовах мотиваційного управління, аналізу стратегічних орієнтирів 

підприємств відповідно до стратегій розвитку; математичного прогнозування в 

рамках кореляційно-регресійного аналізу для визначення рівня економічної 

безпеки підприємств через розрахунок інтегральних показників відповідно до 

кадрово-персональної, виробничо-господарської та фінансово-інвестиційної 

складових економічної безпеки; математичного прогнозування в рамках 

трендового аналізу – для визначення тенденцій та рівня економічної безпеки 

досліджуваних підприємств у стратегічному вимірі; графічний – для наочного 

представлення теоретичних та практичних результатів дослідження; 

абстрактно-логічний – для теоретичних узагальнень та висновків проведеного 

дослідження. 

Інформаційну базу дослідження складають нормативно-правові акти 

України з питань економічної безпеки підприємств, матеріали та публікації 

Державної служби статистики України, офіційна фінансова звітність 

вітчизняних машинобудівних підприємств, наукові публікації зарубіжних та 

вітчизняних дослідників з питань мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємств.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у науковому 

обґрунтуванні теоретичних підходів та розробці практичних рекомендацій щодо 

формування мотиваційного управління економічною безпекою підприємства, а 

саме: 
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удосконалено: 

 теоретичні основи мотиваційного управління економічною безпекою, 

які, на відмінну від існуючих, базуються на визначених принципах адаптивності, 

мотивованих інтересах, інтегрованості систем управління, гармонізації, єдності та 

неподільності, що дозволило актуалізувати поняття «економічна безпека 

підприємства» у безперервному цілеспрямованому процесі гарантування 

ритмічного функціонування на рівні беззбитковості діяльності підприємства;  

 систематизацію мотиваційних факторів управління економічною 

безпекою підприємств на підставі встановлених закономірностей шляхом 

уточнення ознак, які, на відмінну від існуючих, формують їх функціональні 

властивості, що дозволяють визначити закономірності впливу і здатності до змін 

підприємства, та враховують наявні протиріччя між існуючими підходами до 

управління економічною безпекою;  

 механізм мотиваційного управління економічною безпекою, який, на 

відмінну від існуючих, ґрунтується на розробленому алгоритмі організації 

мотиваційного управління економічною безпекою підприємств та включає 

запропоновану систему його забезпечення, інструменти мотиваційного впливу на 

неї, що сприяє запобіганню виникнення загроз та підвищенню ефективності 

виробничо-господарської діяльності підприємства;  

 комплексний методичний підхід до визначення рівня економічної 

безпеки підприємства, який, на відмінну від існуючих, включає послідовність її 

комплексної діагностики на підставі оцінювання визначених складових через 

агрегацію окремих показників регресійних моделей, що дозволяє виявити резерви 

підвищення рівня економічної безпеки підприємств та створює умови для їх 

стабільного функціонування; 

 набуло подальшого розвитку:  

 теоретико-методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки 

підприємства, який, на відмінну від існуючих, ґрунтується на сукупності оцінок 

виробничо-господарської, фінансово-інвестиційної й кадрово-персональної 

складових економічної безпеки, що дозволило виявити тенденції змін через 

здійснення поетапної ідентифікації, аналізу загроз рівню економічної безпеки та 

оперативно впливати на процес її формування завдяки взаємній результативній 

гармонізації; 

 науково-практичний підхід до організації мотиваційного управління при 

забезпеченні економічної безпеки підприємства, який, на відмінну від існуючих, 

базується на структурно-логічних зв’язках побудованих локальних моделей 

відповідно до рівня мотивації; складових економічної безпеки із використанням 

засобів антикризового управління та реінжинірингу, що дозволяє реагувати на 

можливі загрози та вчасно координувати запобіжні заходи до урахування 

мінливих умов господарювання у контексті забезпечення стратегічного розвитку 

підприємства;  

 аналітичний інструментарій формування стратегічних орієнтирів 

оптимізації рівня економічної безпеки підприємств, що, на відмінну від існуючих, 

враховує взаємозв’язок стратегічних і економічних інтересів підприємства, 
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забезпечення економічної безпеки та обґрунтування типів стратегій для кожного 

підприємства, що дозволяє розробити заходи для імплементації мотиваційного 

управління економічною безпекою підприємства у контексті стратегічного 

підходу. 

Практичне значення одержаних результатів дисертації полягає в 

обґрунтуванні теоретико-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо 

мотиваційного управління економічною безпекою підприємства. Одержані 

результати знайшли практичне застосування у діяльності: ТОВ «Торговий 

будинок «НДТІП» (довідка № 8/17 від 09.11.2020 р.), ТОВ «ПРОСПЕКТ ПЛЮС» 

(довідка № 36/22/19-09 від 04.12.2020 р.), ТОВ «АЗС-ГСМ» (довідка № 148 від 

18.12.2020 р.).  

Результати дослідження щодо формування мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємств використовуються у Національному 

авіаційному університеті при викладанні навчальних дисциплін «Управління 

фінансово-економічною безпекою підприємства», «Комплексна система 

економічної безпеки авіаційного транспорту», «Адаптивна економіка», 

«Економічна діагностика», «Стратегія підприємства» (довідка № 11.01.01/3192 від 

16.12.2020 р.). 

Зареєстровано авторське право на науковий твір «Амортизаційна політика: 

теоретичні аспекти та роль у підвищенні ефективності діяльності суб’єктів 

підприємництва» (свідоцтво № 80844 від 08.08.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні науково-практичних 

положень, висновків та рекомендацій щодо формування мотиваційного 

управління економічною безпекою підприємств в умовах динамічних змін 

зовнішнього середовища функціонування підприємств машинобудування для 

забезпечення належного рівня захищеності економічних інтересів підприємств. 

Дисертація є результатом самостійного дослідження. Результати, пропозиції та 

положення, що винесені на захист, є особисто одержаними. Усі результати, 

одержані здобувачем, знайшли своє відображення в опублікованих працях. 

Внесок у працях, що виконані у співавторстві [2; 7; 8; 10-13; 15;16], відображено в 

опублікованих роботах за списком праць в авторефераті. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, 

висновки і рекомендації, викладені в дисертації, оприлюднені на: Міжнародній 

науково-практичній конференції «Do desenvolvimento mundial como resultado de 

realizações em ciência e investigação científica» (Лісабон, Португалія, 2020); 

І Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток економіки та бізнес-

адміністрування: наукові течії та рішення» (Київ, 2020); Міжнародній науково-

практичній конференції «Наукові економічні дослідження: актуальні питання та 

інноваційні аспекти» (Дніпро, 2020), ІV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, 

можливості України та роль агропродовольчого сектору» (Київ, 2020); 

ІV Міжнародній науковій конференції «Наукові дослідження: парадигма 

інноваційного розвитку» (Прага, Чехія, 2020); IV Міжнародній науково-

практичній конференції «Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні 

аспекти» (Запоріжжя, 2020); Міжнародній науковій конференції «Specialized and 
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multidisciplinary scientific researches» (Амстердам, Нідерланди, 2020); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Problems and achievements of 

modern science» (Корк, Ірландія, 2019); ІХ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Сучасні підходи до креативного управління економічними 

процесами» (Київ, 2018); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблеми розвитку потенціалу підприємства в глобальних економічних умовах» 

(Київ, 2017). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 24 наукові праці, в тому 

числі: 1 стаття у колективній монографії, 12 статей у наукових фахових виданнях, 

з них 10 статей - у наукових фахових виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз даних; 1 стаття у виданнях інших держав; 10 тез доповідей у 

збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. Загальний обсяг 

публікацій становить 9,48 ум.-друк. арк., з яких особисто здобувачеві належить 

7,4 ум.-друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних літературних джерел. 

Загальний обсяг роботи – 260 сторінок машинописного тексту. Дисертація 

містить 27 таблиць, з них 8 займають 12 повних сторінок; 69 рисунків, з них 9 

займають 9 повних сторінок; 8 додатків подано на 30 сторінках; список 

використаних літературних джерел з 209 найменувань – на 23 сторінках. Обсяг 

основного тексту дисертації становить 186 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі на основі теоретичних узагальнень обґрунтовано актуальність 

теми дисертації, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет та методи 

дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів та їх апробацію. 

У першому розділі  «Теоретичні аспекти мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємств» узагальнено наукові підходи до 

визначення сутності дефініції «економічна безпека підприємства», обґрунтовано 

вплив мотиваційних факторів на управління економічною безпекою підприємств, 

запропоновано концептуальний підхід до формування мотиваційного механізму 

як складової управління економічною безпекою підприємств.  

Проведене в дисертації узагальнення теоретичних підходів до визначення 

сутності поняття «безпека» дозволило зробити висновок, що за своєю суттю 

безпека розглядається у трьох основних підходах: процесний, статичний, 

інтегральний та є однією із базових потреб будь якого суб’єкта господарювання. 

Проведено дослідження науково-методичних підходів до дефініції 

«економічна безпека» дозволили встановити, що нині її розглядають на різних 

рівнях, відповідно до об’єктів її забезпечення, тобто економічна безпека може 

бути особистою, підприємства, регіону чи держави; така рівневість дозволяє 

детальніше проводити подальші дослідження.  

Визначено, що в сучасних умовах господарювання, економічна безпека 

підприємства – це стан захищеності економічних інтересів підприємства, який 

забезпечує формування та реалізацію потенціалу в існуючих умовах та з 
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урахуванням перспектив стратегічного нарощування ефективності у 

майбутньому, а також є маркером здатності підприємства до адаптації та змін у 

інноваційно-динамічному середовищі.  

Встановлено, що стан економічної безпеки та її управління залежить від 

окремих складових, дослідження яких дозволяє повною мірою оцінити загальний 

стан економічної безпеки підприємства, а визначені при цьому зв’язки 

спонукатимуть до пошуків нових методів та інструментів забезпечення 

економічної безпеки в умовах постійних трансформацій та змін. Структуризація 

системи управління економічною безпекою підприємства дозволила виділити її 

загальні складові на основі мотиваційного підходу (рис. 1) на двох рівнях: 

ресурсному, як підґрунтя мотивації у економічній безпеці; та забезпечуючому 

рівні, як допоміжній мотиваційній складовій економічної безпеки.  
 

 
 

Рис. 1. Складові економічної безпеки підприємства за мотиваційний 

підходом 
 

Доведено, що на ресурсному рівні доцільно виділяти виробничо-

господарську, фінансово-інвестиційну, кадрово-персональну та інтелектуально-

цифрову безпеку; на забезпечуючому – нормативно-інституційну, інноваційну та 

маркетингову безпеку . 
 

 
 

Рис. 2. Взаємозв’язок потреб та економічних інтересів підприємств при 

формуванні їх економічної безпеки  
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На основі узагальнення підходів до складу, дій, наслідків, чинників 

зовнішнього та внутрішнього середовища обґрунтовано їх змістовне наповнення, 

визначено характер впливів та можливі небезпеки для господарської діяльності 

підприємств та його рівня економічної безпеки. Виходячи з потреб підприємства 

щодо стабільного функціонування та їх розвитку, виникає необхідність до 

формування адаптаційних механізмів та визначення управлінських впливів на 

небезпеку за рахунок виокремлення складових, які враховують інтереси 

підприємства в даному контексті (рис 2). 

Проведені теоретичні узагальнення сутності мотиваційного управління, як 

економічного процесу, дозволили зробити висновок, що воно займає провідну 

активну роль в середовищі таких типів управління як стратегічне, адаптивне, 

антикризове, інтеграційне, інноваційне креативне управління, оскільки спирається 

на базові компетенції персоналу, здатності їх виконувати функції в системі 

управління, удосконалювати їх при впровадженні змін на засадах інновінгу та 

холістичного підходу в забезпеченні існування підприємства як господарської 

одиниці (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Роль мотиваційного управління в середовищі функціонування 

підприємства 
 

Визначено, що в умовах динамічних змін на економічну безпеку 

підприємства постійно впливають фактори внутрішнього та зовнішнього 

середовища, які відповідають суб’єктивному та об’єктивному характеру сутності 

процесу забезпечення економічної безпеки. В роботі запропонована класифікація 

мотиваційних факторів впливу на стан економічної безпеки підприємства за 

основними ознаками та характеристиками суб’єктів впливу. Визначені основні 

загрози, що виступають демотиваторами та деструктивно впливають на стан, 

процеси забезпечення та управління економічною безпекою підприємства.  

У зв’язку з цим, сформовано та обґрунтовано концептуальний підхід до 

формування мотиваційного механізму як складової управління економічною 
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безпекою підприємства, зумовлений структурними перебудовами та кризовими 

явищами у зовнішньому середовищі, що впливають на зниження рівня 

вмотивованості до підтримки і нарощування економічної безпеки. Автором 

визначено, що мотивація забезпечення економічної безпеки - це використання 

стимулів, які спонукають суб’єкти економічної безпеки до подолання загроз для 

підвищення рівня захищеності економічних інтересів підприємства. У кризовий 

період мотивація є основною «рушійною силою», визначальною детермінантою 

функціонування системи економічної безпеки підприємств.  

На основі проведених узагальнень формування механізмів управління 

запропоновано архітектоніку щодо економічної безпеки підприємства, яка 

включає систему елементів (мету, завдання, принципи, функції) для досягнення 

ефективних параметрів функціонування, збереження фінансового, виробничого і 

кадрового наповнення; формування умов для ефективного функціонування та 

підтримання ринкових позицій.  

В цілому, у першому розділі дисертації визначено теоретичне підґрунтя 

формування мотиваційного управління економічною безпекою підприємств на 

основі підходів, факторів та економічних механізмів.  

У другому розділі  «Оцінювання рівня економічної безпеки підприємств 

як підґрунтя формування її мотиваційного управління» проведено оцінку 

передумов формування мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємств, запропоновано теоретико-методичний підхід до оцінювання рівня 

економічної безпеки машинобудівних підприємств, проаналізовано кадрово-

персональну складову економічної безпеки підприємств з урахуванням загроз у 

контексті мотиваційного управління. 

Встановлено, що промислові підприємства є основою матеріального 

виробництва у глобальній економічній системі, а значення машинобудування, як 

галузі промисловості, у світі зростає з середньорічним темпом 3,1%, проте, 

вітчизняні машинобудівні підприємства скоротили експорт продукції, що є 

суттєвою загрозою для їх економічної безпеки. Визначено, що особливістю 

підприємств машинобудівної галузі України є те, що вони виробляють переважно 

товари проміжного споживання підприємства, що є серйозною загрозою для 

економічних інтересів підприємств. Оцінка передумов формування мотиваційного 

управління економічною безпекою підприємств галузі машинобудування виявила, 

що у зв’язку з сучасними тенденціями демократизації господарської діяльності, 

направлення світових тенденції та трендів на формування біхевіористичного 

ведення бізнесу, постійної модернізації та глобальної цифровізації у контексті 

забезпечення управління економічною безпекою підприємств потребує розробки 

та впровадження мотиваційних інструментів.  

У дисертації запропоновано теоретико-методичний підхід для оцінювання 

економічної безпеки підприємств (рис. 4), який ґрунтується на визначенні 

локальних показників виробничо-господарської, фінансово-інвестиційної та 

кадрово-персональної складових, що дозволяє охарактеризувати рівень 

достатності фінансових, кадрових та виробничих ресурсів для забезпечення 

економічної безпеки та розширеного відтворення підприємства.  



 

  
Рис. 4. Теоретико-методичний підхід щодо  оцінювання рівня економічної безпеки машинобудівних підприємств 

1
0
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В дисертації було проаналізовано діяльність семи підприємств 

машинобудування: ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД»», 

ДП «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН»», АТ «Автомобільна 

Компанія «Богдан Моторс», ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «Мотор Січ», 

ПАТ «Крюкiвський вагонобудiвний завод», ПАТ «Дніпропетровський стрілочний 

завод» в період 2015 -2019 рр. Відповідно до проведеної оцінки показників 

діяльності досліджуваних підприємств за виробничо-господарською, фінансово-

інвестиційною та кадрово-персональною складовою визначені основні тенденції 

забезпечення ефективності їх діяльності у контексті економічної безпеки (табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Показники оцінки складових економічної безпеки машинобудівних 

підприємств за 2015 – 2019 рр., коеф. вимір 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Показнии виробничо-господарської складової 

Коефіцієнт придатності  

2015 0,269 0,390 0,769 0,059 0,699 0,562 0,380 

2016 0,239 0,367 0,766 0,056 0,670 0,510 0,364 

2017 0,209 0,334 0,585 0,053 0,625 0,474 0,364 

2018 0,170 0,361 0,512 0,051 0,616 0,472 0,409 

2019 0,186 0,774 0,472 0,050 0,600 0,459 0,566 

Коефіцієнт чистої рентабельності реалізації 

2015 0,143 0,227 -1,211 -0,090 0,145 -0,334 0,219 

2016 0,128 0,137 -0,427 -0,162 0,246 -0,052 0,248 

2017 0,112 0,166 -1,491 -0,153 0,194 0,086 0,313 

2018 0,082 0,020 0,027 -0,086 0,190 0,088 0,290 

2019 0,092 0,054 0,342 -4,846 0,102 0,100 0,143 

Коефіцієнт рентабельності основної діяльності 

2015 0,248 0,491 -1,282 -0,117 0,283 -0,335 0,359 

2016 0,231 0,234 -0,555 -0,234 0,693 -0,056 0,372 

2017 0,205 0,290 -1,718 -0,223 0,494 0,102 0,531 

2018 0,153 0,037 0,032 -0,095 0,392 0,102 0,499 

2019 0,206 0,094 0,418 -4,871 0,188 0,119 0,226 

Показнии фінансово-інвестиційної складової  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

2015 0,333 0,567 0,014 0,044 0,238 1,892 0,195 

2016 0,185 0,617 0,026 0,007 0,241 0,733 3,748 

2017 0,088 0,500 0,031 0,001 0,409 1,885 1,516 

2018 0,172 0,625 0,068 0,002 0,520 0,805 0,663 

2019 0,087 0,256 0,028 0,005 0,312 0,873 1,378 

Коефіцієнт автономії 

2015 0,785 0,453 -0,314 0,112 0,650 0,682 0,897 

2016 0,779 0,602 -0,459 0,046 0,686 0,594 0,925 

2017 0,767 0,613 -1,334 0,014 0,646 0,720 0,893 

2018 0,667 0,665 -2,052 0,000 0,695 0,717 0,909 

2019 0,775 0,756 -3,083 -1,599 0,724 0,722 0,910 

Коефіцієнт фінансової стійкості 

2015 0,867 0,526 0,551 0,366 0,761 0,916 0,937 

2016 0,851 0,7 0,531 0,329 0,746 0,699 0,962 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2017 0,818 0,642 -0,008 0,307 0,772 0,849 0,92 

2018 0,707 0,683 -2,052 0,26 0,818 0,78 0,941 

2019 0,823 0,794 -3,083 -1,599 0,84 0,794 0,975 

Показнии кадрово-персональної складової 

Коефіцієнт соціального забезпечення 

2015 0,100 0,034 0,023 0,027 0,046 0,066 0,029 

2016 0,085 0,035 0,024 0,028 0,037 0,032 0,017 

2017 0,086 0,046 0,043 0,027 0,037 0,029 0,015 

2018 0,092 0,058 0,030 0,042 0,033 0,035 0,019 

2019 0,086 0,094 0,023 0,052 0,048 0,029 0,031 

Коефіцієнт плинності кадрів 

2015 0,042 0,013 0,046 0,024 0,030 0,042 0,007 

2016 0,061 0,017 0,045 0,024 0,048 0,071 0,007 

2017 0,074 0,015 0,021 0,101 0,030 0,024 0,016 

2018 0,033 0,020 0,042 0,190 0,043 0,016 0,089 

2019 0,065 0,013 0,049 0,039 0,145 0,015 0,067 

Коефіцієнт зростання продуктивності праці 

2015 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

2016 0,859 0,841 0,928 1,064 1,351 1,916 1,398 

2017 1,318 0,997 0,660 0,692 0,785 1,831 1,654 

2018 1,146 0,937 2,192 1,013 1,486 1,345 1,115 

2019 1,199 0,714 1,869 0,968 0,933 1,420 0,677 

 

В результаті аналізу виявлено, що загальний стан ефективності діяльності 

підприємств машинобудування є задовільним, найбільш стабільними та стійкими 

до загроз є підприємства, які мають частку державного капіталу у своїй власності 

(ДП «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН»», ДП «Харківський 

машинобудівний завод «ФЕД»») та є вмотивованими до розвитку власної 

діяльності. Проблеми зі стійкістю до загроз виявлено у АТ «Автомобільна 

Компанія «Богдан Моторс»», ПАТ« АвтоКрАЗ».  

Показник ефективності діяльності деяких підприємств (за рівнем 

коефіцієнту рентабельності) знаходиться у від’ємних значеннях, що свідчить про 

проблеми у формуванні прибутку, незбалансованому зростанні витрат, особливо 

тих, що пов’язані із основною діяльністю підприємств, а також зменшенні доходів 

від реалізації продукції. Отримані результати є основою для оцінювання рівня 

економічної безпеки в умовах мотиваційного управління та визначають 

необхідність формування механізму мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємства для підвищення ефективності їх діяльності.  

Наступним етапом дослідження основних аспектів мотиваційного 

управління економічною безпекою підприємства є визначення загроз, які 

впливають на мотивацію кадрово-персональної складової економічної безпеки 

відповідно до умов та середовища діяльності підприємств машинобудування. 

Відповідно до напрямів діяльності підприємства із використанням методів 

експертних оцінок  визначено вплив загроз на показники кадрово-персональної 

складової економічної безпеки, оскільки саме вона є відправною точкою 

формування механізму мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємства. На основі цього розраховано загальний показник стану кадрово-

персональної складової економічної безпеки з урахуванням загроз (рис. 5). 
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Рис. 5. Значення загального показника стану кадрово-персональної складової 

економічної безпеки з урахуванням визначених загроз 
 

Показник стану кадрово-персональної складової економічної безпеки з 
урахуванням визначених загроз свідчить про те, що на діяльність 
машинобудівних підприємств загрози мають значний вплив, оскільки значення 
показника коливається в межах 0,31 - 0,43. 

В цілому, узагальнюючи отримані результати автором визначено, що стан 
підприємств машинобудування є задовільним, проте під тиском загроз та реалій 
підприємства галузі потребують продукування нових підходів до управління 
економічною безпекою, таких як мотиваційне управління. 

У третьому розділі  «Формування механізму мотиваційного управління 
економічною безпекою підприємств»  запропоновано науково-практичний підхід 
до оцінювання рівня економічної безпеки; обґрунтовано механізм мотиваційного 
управління економічною безпекою підприємств; визначено стратегічні орієнтири 
імплементації механізму мотиваційного управління економічною безпекою у 
діяльність підприємств.  

Здійснено оцінку рівня економічної безпеки підприємства із використанням 
науково-практичного підходу до визначення інтегрального показника економічної 
безпеки підприємства. Адекватність розроблених економіко-математичних 
моделей за кожною складовою підтверджується за допомогою кореляційно-
регресійного аналізу, що свідчить про економічну доцільність через взаємозв’язки 
між показниками. Значення інтегрального показника економічної безпеки 
підприємства представлено у табл. 2, що дає можливість сформувати стратегічні 
орієнтири та тактичні заходи мотиваційного управління економічною безпекою 
підприємств.  

У роботі запропоновано механізм мотиваційного управління економічною 
безпекою підприємства у контексті стратегічного підходу (рис. 6), який 
сформовано на синергетичному поєднані та наявності мотиваційних характеристик 
різних типів управління підприємствами, а також через функції, умови та 
середовище, які його визначають. Механізм сформовано на основі визначальних 
складових економічної безпеки: фінансово-інвестиційної, виробничо-господарської 
та кадрово-персональної. Визначено, що основою механізму є моделі 
мотиваційного управління економічною безпекою підприємства відповідно до 
рівнів мотивації та складових економічної безпеки із врахуванням структурно-
логічних зв’язків мотивів та інструментів їх досягнення у моделях.  



 

 

Рис. 6. Механізм мотиваційного управління економічною безпекою підприємства  

1
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Таблиця 2 

Значення інтегрального показника економічної безпеки підприємства 
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2015 0,723 0,916 0,437 0,307 0,698 0,659 0,643 

2016 0,709 0,789 0,556 0,451 0,741 0,679 0,729 

2017 0,710 0,813 0,502 0,207 0,734 0,708 0,774 

2018 0,720 0,712 0,76 0,271 0,719 0,717 0,713 

2019 0,738 0,866 0,852 0,319 0,698 0,665 0,655 

 

З’ясовано, що у стратегічному вимірі при формуванні механізму 

мотиваційного управління економічною безпекою підприємства необхідно 

враховувати елементів формування стратегій розвитку підприємств із виділеними 

його складовими. До його складових елементів у контексті стратегічного підходу 

виокремлено принципи, мотиви, цілі та індикатори, які залежать від фактичного 

та прогнозованого рівня економічної безпеки (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7. Складові елементи формування стратегії розвитку підприємств з 

урахуванням особливостей мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємства 
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В межах імплементації мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємств запропоновано використовувати методи антикризового управління та 

реінжинірингу, синергію інструментів, особливо щодо фінансової складової; це 

дозволить підприємству вносити зміни не лише в його систему управління, але й 

посилить опір зовнішнім загрозам та викликам. 

Доведено, що необхідність врахування стратегічних орієнтирів при розробці 

та впровадженні механізму мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємств дозволяє за допомогою оцінки її рівня констатувати, в якому 

стратегічному вимірі перебуває досліджуване підприємство відповідно до трьох 

основних стратегій: стратегії виживання, стратегії обмеженого зростання чи 

стратегії зростання. Результати оцінки стратегічних орієнтирів підприємств 

машинобудування у контексті мотиваційного управління наведено на рис. 8.  
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Рис. 8. Результати оцінки стратегічних орієнтирів підприємств 

машинобудування у контексті мотиваційного управління 

 

Запропоновані стратегічні напрями мотивації персоналу у системі 

забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах стратегічних змін: 

корпоративна культура, формування ризик-орієнтованого мислення, управління 

змінами, подолання опору змінам, управління якістю. Виявлено, що стратегічні 

напрями мотивації персоналу у системі забезпечення економічної безпеки в 

умовах стратегічних змін, потребують  продукування тактичних та оперативних 

заходів, які забезпечують стратегічні зміни на підприємствах, посилюють 

мотивацію персоналу до індивідуального та загального розвитку.  

На основі отаманих результатів у роботі здійснено прогнозування складових 

оцінки економічної безпеки досліджуваних підприємств із використанням 

регресійного та трендового аналізу, що дозволило виявити основні «вузькі місця» 

та запропонувати заходи оптимізаційного характеру. 
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Таким чином, визначено, що імплементація механізму мотиваційного 

управління економічною безпекою у діяльність підприємств потребує проведення 

перманентної параметризації та моніторингу складових економічної безпеки 

підприємства. Запропоновані заходи щодо впровадження мотиваційного 

управління економічною безпекою підприємств сприятимуть стратегічному їх 

розвитку, забезпеченню стійкості, посиленню конкурентоспроможності на 

існуючих та нових ринках. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота спрямована на вирішення важливого науково-

практичного завдання із забезпечення належного рівня економічної безпеки 

підприємств через удосконалення теоретико-методичних положень, розробки 

науково-практичних рекомендацій щодо формування та реалізації мотиваційного 

управління економічною безпекою підприємств. На основі проведеного 

дослідження сформульовано такі висновки та пропозиції. 

1. Узагальнено наукові підходи до визначення сутності поняття 

«економічна безпека підприємства», що дозволило визначити три основні 

напрями: економічна безпека підприємства як система, як стан, як комплекс 

заходів. Визначено, що в сучасних умовах господарювання економічна безпека 

підприємства – це стан захищеності економічних інтересів підприємства, який 

забезпечує рівень його потенціалу та розвитку сьогодні та в стратегічному полі 

зору; а також є показником можливості підприємства адаптуватися до змін та 

динамічного середовища. Проаналізовано вплив мотиваційних факторів 

управління структурою економічної безпеки підприємства та встановлено 

закономірності та характер системного взаємозв’язку чинників, функцій та 

завдань управління економічною безпекою підприємства. Визначено, що 

внутрішні та зовнішні фактори діяльності підприємства постійно впливають на 

економічну безпеку підприємства та мають полярний характер впливів: від 

конструктивного до деструктивного.  

2. Запропоновано концептуальний підхід до формування мотиваційного 

механізму як складової управління економічною безпекою підприємств, в 

результаті чого було виявлені зв’язки різних типів управління у напрямах 

задоволення потреб, інтересів та формування мотивів, що дозволило зробити 

висновок, що мотиваційне управління займає провідну роль серед такого 

розмаїття управлінь як стратегічне, адаптивне, антикризове, інтеграційне, 

інноваційне, креативне.  

3. Оцінка передумов формування мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємств галузі машинобудування дозволяє зробити висновок, що у 

вітчизняних реаліях ведення господарської діяльності існують значні 

непередбачувані коливання для такої ресурсоємної галузі, які спричинили 

затяжну кризу. Застосування методичних підходів до оцінювання рівня 

економічної безпеки підприємств машинобудування дозволило визначити 

наступні тенденції: розраховані показники оцінки стану економічної безпеки 

підприємств машинобудування свідчать про проблеми в управлінні, не лише 
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економічною безпекою, але й загалом підприємства. З урахуванням проведеного 

аналізу у роботі зроблено висновок, що із загальної кількості досліджуваних 

підприємств жодне з них не мало стійкої тенденції до зростання показників усіх 

складових економічної безпеки, а в деяких випадках постійні загрозливі значення 

розрахованих показників та відсутність вчасних превентивних заходів призвели 

до банкрутства. Відповідно, підприємства галузі машинобудування потребують 

впровадження структурних перетворень, особливо в управлінні економічною 

безпекою підприємства.  

4. Проведено аналіз й визначено рівень вплив загроз на стан кадрово-

персональної складової економічної безпеки підприємства та виявлено, що 

мотиваційні інструменти в управлінні економічною безпекою залежать не лише 

від матеріальних складових мотивації персоналу, але і від моральних орієнтирів, 

професійних компетенцій, інтелектуалізації діяльності, індивідуальності кожного 

окремого працівника; а загрози, що виникають як наслідок дії визначених впливів, 

відображаються на рівні економічної безпеки підприємств та їх мотивації до 

розвитку.  

5. Запропоновано науково-практичний підхід до визначення рівня 

економічної безпеки підприємства в умовах мотиваційного управління через 

визначення інтегрального показника рівня економічної безпеки, який враховує 

результати оцінки виробничо-господарської, фінансово-інвестиційної, кадрово-

персональної складових економічної безпеки та впливу загроз на них. В 

результаті виявлено, що машинобудівним підприємствам необхідно посилити 

мотивацію персоналу до забезпечення економічної безпеки підприємства, адже 

ефективність управління економічною безпекою підприємства прямопропорційно 

залежить від прийнятих господарських рішень.  

6. За результатами проведеного дослідження розроблено механізм 

мотиваційного управління економічною безпекою підприємства, який базується 

на розумінні мотиваційного управління, взаємозв’язках між різними елементами 

дефініцій «економічна безпека», «управління» та «мотивація». Основою 

запропонованого механізму є розроблені моделі мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємств відповідно до рівнів мотивації та складових 

економічної безпеки, що дозволяє керівникам підприємства імплементувати 

даний механізм поступово без значного опору змінам та точково у напрямах, де 

виявлені слабкі чи загрозливі рівні економічної безпеки.   

7. Запропоновано впроваджувати механізм у стратегічному вимірі, для 

досягнення оптимальних результатів у майбутніх періодах. Виявлено, що 

формування стратегії підприємства у контексті мотиваційного управління, 

залежить від концепції економічної безпеки, принципів її досягнення. Виявлено 

причинно-наслідкові зв’язки систем підприємства із економічною безпекою, її 

оцінкою та визначенням сутності, що дозволяє обрати оптимальний варіант 

стратегії. У межах визначених стратегій підприємствам запропоновані стратегічні 

та тактичні заходи оптимізації рівня економічної безпеки.  
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економічної діяльності) – Українська інженерно-педагогічна академія 

Міністерства освіти і науки України, Харків, 2020. 

Дисертацію присвячено обґрунтуванню та розробці науково-практичних 

рекомендацій щодо формування мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємств. У роботі удосконалено сутність поняття «економічна 

безпека підприємств». Визначено фактори і передумови мотиваційного 

управління економічною безпекою підприємства. Проведено оцінку складових 

економічної безпеки, визначено рівень економічної безпеки через інтегральний 

показник. Запропоновано механізм мотиваційного управління економічною 
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безпекою підприємства. Досліджені аспекти формування мотиваційного 

управління економічною безпекою підприємства з урахуванням стратегічних 

орієнтирів. Запропоновано напрями імплементації мотиваційного управління 

економічною безпекою у діяльність підприємств. 

Ключові слова: економічна безпека, економічна безпека підприємств, 

управління економічною безпекою, мотивація, мотиваційне управління, складові 

економічної безпеки підприємств, стратегічні орієнтири. 

 

АННОТАЦИЯ 

Ковальчук А. Н. Мотивационное управление экономической 

безопасностью предприятий. - Квалификационный научный труд на правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.04 - экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности) - Украинская инженерно-педагогическая академия 

Министерства образования и науки Украины, Харьков, 2020. 

Диссертация посвящена обоснованию и разработке научно-практических 

рекомендаций к формированию мотивационного управления экономической 

безопасностью предприятий. В работе усовершенствована сущность понятия 

«экономической безопасности предприятий». Определены факторы и 

предпосылки мотивационного управления экономической безопасностью 

предприятия. Проведена оценка составляющих экономической безопасности, 

определен уровень экономической безопасности через интегральный показатель. 

Предложен механизм мотивационного управления экономической безопасностью 

предприятия. Исследованы аспекты формирования мотивационного управления 

экономической безопасностью предприятия с учетом стратегических ориентиров. 

Предложены направления имплементации мотивационного управления 

экономической безопасностью в деятельность предприятий. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность 

предприятий, управления экономической безопасностью, мотивация, 

мотивационное управление, составляющие экономической безопасности 

предприятий, стратегические ориентиры 

 

ANNOTATION 

Kovalchuk A. M. Motivational management of the economic security of 

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

Dissertation for the candidate degree of economic sciences, specialty 08.00.04 – 

economics and enterprise management (by types of economic activity). – Ukrainian 

Engineering and Pedagogical Academy, Kharkiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the scientific substantiation and development of 

theoretical and methodological approaches and practical recommendations for the 

motivational management of the economic security of enterprises, taking into account 

the dynamic conditions and threatening environment of their functioning. 

Scientific approaches to determining the essence of the definition of the economic 

safety of an enterprise are generalized, the influence of motivational factors on the 
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management of the economic safety of an enterprise is justified, a conceptual approach 

to the development of a motivational mechanism as part of the management of the 

economic security of an enterprise has been proposed. The economic security of 

enterprises is studied in such approaches: systemic, substantive, integrated. The author 

suggested that the economic interests of the entities should be taken into account in 

determining the economic security of the enterprise. Under the conditions of dynamic 

changes, the economic security of an enterprise is constantly influenced by factors of 

the internal and external environment, which correspond to the subjective and objective 

essence of ensuring economic security. Motivational management plays a leading and 

active role in such types of governance as strategic, adaptive, crisis, integrative, 

innovative and creative.  

The preconditions for the formation of the motivational management of the 

economic security of enterprises have been assessed, and methodological approaches to 

the analysis of the efficiency of the components of the economic safety of enterprises in 

mechanical engineering have been examined, analysis of threats to the human resources 

component of the economic security of the enterprise in the context of the motivational 

management. The theoretical and methodical approach is based on the definition of 

local indicators of production, finance, investment and personnel, and allows to describe 

the level of financial sufficiency, human and productive resources to ensure economic 

security and enhanced reproduction of the enterprise. The calculated indicators of the 

assessment of the state of economic security of mechanical engineering enterprises 

show problems in management, not only economic security, but also in the enterprise as 

a whole. The loss and low financial sustainability of the enterprises studied necessitate 

changes in the management of the economic security of the enterprise. Threats to human 

and personal security affect the overall level of economic security, as well as the 

motivation of enterprises to develop activities. 

A scientific and practical approach to assessing the level of economic security, a 

well-founded mechanism for motivational management of the economic security of 

enterprises, Strategic guidelines have been defined for the implementation of the 

mechanism for motivational management of economic security in the activities of 

enterprises. Based on the scientific and practical approach, an integral indicator of the 

level of economic security has been developed that takes into account the results of the 

assessment of the production and economic, financial and investment, personnel 

components of economic security and the impact of threats to them. The mechanism for 

motivational management of economic security in enterprises is based on an 

understanding of the basics of motivational management, the relationship between the 

various elements of economic security, management and motivation. The framework is 

based on the developed models of motivational management of economic security in 

accordance with the levels of motivation and components of economic security. The 

formation of an enterprise’s strategy in the context of motivational management 

depends on the concept of economic security, principles of its achievement and strategic 

orientations of enterprises. For the implementation of motivational management of the 

economic security of an enterprise, we suggest the use of methods of crisis management 

and re-engineering. The assessment of whether enterprises, according to their level of 

economic security, belong to one type of strategy: a survival strategy, a limited growth 
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strategy or a growth strategy, was carried out. Suggested strategic directions of 

personnel motivation in the system of ensuring economic security under conditions of 

strategic change: corporate culture, formation of risk-oriented thinking, change 

management, overcoming resistance to change, quality management. 

The dissertation work is aimed at solving an important scientific and practical task 

to ensure an appropriate level of economic security of enterprises by improving the 

theoretical and methodological provisions, development of scientific and practical 

recommendations for the formation and implementation of motivational management of 

economic security of enterprises. 

 Keywords: economic security, economic security of enterprises, management of 

economic security, motivation, motivational management, components of economic 

security of enterprises, strategic orientations 
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