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Роботу присвячено науковому обґрунтуванні та розробці теоретико-

методичних підходів і практичних рекомендацій до мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємств з врахуванням динамічних умов та 

загрозливого середовища їх функціонування.  

Узагальнено наукові підходи до визначення сутності дефініції економічна 

безпека підприємства, обґрунтовано вплив мотиваційних факторів на 

управління економічною безпекою підприємства, запропоновано 

концептуальний підхід до формування мотиваційного механізму як складової 

управління економічної безпекою підприємства. Економічну безпеку 

підприємства вивчають за такими підходами: системний, сутнісний, 

комплексний. Автор запропонувала у визначенні економічної безпеки 

підприємства враховувати економічні інтереси суб’єктів. В умовах 

динамічних змін, на економічну безпеку підприємства постійно впливають 

фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, які відповідають 

суб’єктивному та об’єктивному характеру сутності забезпечення економічної 

безпеки. Мотиваційне управління займає провідну активну роль в середовищі 

таких типів управління як: стратегічне, адаптивне, антикризове, інтеграційне, 

інноваційне креативне управління. Автором виявлено, що концептуальний 

підхід до формування мотиваційного механізму як складової управління 

економічною безпекою підприємства базується на принципах: мотивованих 

інтересів, довготривалості, гармонізації, стимулювання, єдності та 
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неподільності, адаптивності, захисту інтересів, інтегрованості систем 

управління.  

Проведено оцінку передумов формування мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємств, досліджено методичні підходи до аналізу 

ефективності складових економічної безпеки підприємств машинобудування, 

проаналізовано загрози кадрово-персональної складової економічної безпеки 

підприємства у контексті мотиваційного управління. Оцінка передумов 

формування мотиваційного управління економічною безпекою дозорлива 

виділити основні тенденції галузі машинобудування у контексті економічної 

безпеки. Теоретико-методичний підхід 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. Розраховані показники 

оцінки стану економічної безпеки підприємств машинобудування, свідчать 

про наявність  проблем в управлінні як  лише економічною безпекою так і як 

загалом підприємства. Збитковість та низька фінансова стійкість досліджених 

підприємств зумовлюють необхідність змін в управління економічною 

безпекою підприємства. Загрози, які спрямовані на кадрово-персональну 

складову економічної безпеки підприємства впливають на загальний рівень 

економічної безпеки, а також відображаються у мотивації підприємств 

стабілізації та  розвитку діяльності.  

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. На основі науково-практичного підходу розроблено 

модель інтегрального показника рівня економічної безпеки, який враховує 

результати оцінки виробничо-господарської, фінансово-інвестиційної, 

кадрово-персональної складових економічної безпеки та вплив загроз на них. 
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Механізм мотиваційного управління економічною безпекою підприємств 

базується на сутності мотиваційного управління, взаємозв’язках між різними 

складовими економічної безпеки, процесу управління та мотивації. 

Розроблений механізм ґрунтується на запропонованих моделях мотиваційного 

управління економічною безпекою відповідно до рівнів мотивації та 

складових економічної безпеки. Формування стратегії підприємства у 

контексті мотиваційного управління залежить від концепції економічної 

безпеки, принципів її досягнення та стратегічних орієнтирів підприємств. Для 

імплементації мотиваційного управління економічної безпеки підприємства 

запропоновано використовувати методи антикризового управління та 

реінжинірингу. Проведено оцінку приналежності підприємств як до рівня 

економічної безпеки так і до одного з типів стратегій: стратегії виживання, 

стратегії обмеженого зростання або стратегії зростання. На основі 

аналітичного інструментарію автором здійснено прогнозування рівня 

економічної безпеки, на основі чого запропоновані заходи щодо її оптимізації. 

Запропоновані стратегічні напрями мотивації персоналу у системі 

забезпечення економічної безпеки в умовах стратегічних змін: корпоративна 

культура, формування ризик-орієнтованого мислення, управління змінами, 

подолання опору змінам, управління якістю. 

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.  

Ключові слова: економічна безпека, економічна безпека підприємств, 

управління економічною безпекою, мотивація, мотиваційне управління, 

складові економічної безпеки підприємств, стратегічні орієнтири. 
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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 defining the essence of the definition of economic 

safety of an enterprise are generalized. The influence of motivational factors on the 

management of economic safety of the enterprise is justified. A conceptual 

approach to the formation of a motivational mechanism as a component of the 

management of the economic safety of an enterprise is proposed. The economic 

security of enterprises is studied with such approaches: systemic, substantive, 

integrated. The author suggested that the economic security of an enterprise should 

take into account the economic interests of the entities. In the context of dynamic 

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

and external environmental factors that correspond to the subjective and objective 

nature of the essence of economic security. Motivational management takes a 

leading active role among such types of management as: strategic, adaptive, crisis 

management, integrative, innovative creative management. The author has 

revealed that the conceptual approach to formation of motivational mechanism as a 

component of enterprise economic security management is based on the following 

principles: motivated interests, strategic orientation , harmonization, stimulation, 

unity and indivisibility, adaptability, protection of interests, integration of 

management systems. 
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The thesis research assesses the prerequisites for the formation of 

motivational management of economic security of enterprises. The methodological 

approaches to the analysis of the effectiveness of the components of economic 

security of mechanical engineering enterprises have been investigated. The threats 

of the human resource component of an enterprise’s economic security are 

analysed in the context of motivational management. The evaluation of the 

prerequisites for the formation of a motivational management of economic safety 

made it possible to highlight the main trends of the engineering industry in the 

context of economic security. The theoretical and methodological approach is 

based on the definition of local indicators of production and economic, financial 

and investment and human resources components, it allows characterizing the level 

of sufficiency of financial, human and production resources to ensure economic 

security and expanded reproduction of the enterprise. The calculated indicators for 

assessing the state of economic security of mechanical engineering enterprises, 

indicate the presence of problems in enterprise management and economic 

security. The unprofitability and low financial sustainability of the enterprises 

studied necessitate changes in the management of the enterprise’s economic 

security. Threats directed at the personnel component of an enterprise’s economic 

security affect the overall level of economic security and are reflected in the 

motivation of enterprises to stabilize and develop activities. 

A scientific and practical approach to assessing the level of economic 

security has been proposed. The mechanism of motivational management of 

economic safety of enterprises is justified. Strategic guidelines have been defined 

for the implementation of a mechanism for motivational management of economic 

security in the activities of enterprises. In accordance with the scientific and 

practical approach, the author has developed a model of an integral indicator of the 

level of economic security, which takes into account the results of the evaluation of 

production, economic, financial and investment, human resources and the personal 

components of economic security and the impact of threats on them. The 

mechanism of motivational management of the economic security of enterprises is 
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based on the essence of motivational management, relationships between different 

components of economic security, management process and motivation. The 

mechanism is based on the proposed models of motivational management of 

economic security in accordance with the levels of motivation and the components 

of economic security. The formation of an enterprise strategy in the context of 

motivational management depends on the concept of economic security, the 

principles of its achievement and the strategic orientation of enterprises. In order to 

implement the motivational management of the enterprise’s economic security, it is 

proposed to use methods of crisis management and re-engineering. An assessment 

was made of whether enterprises belong to a level of economic security and to one 

type of strategy: a survival strategy, a limited growth strategy or a growth strategy. 

The author carried out the prediction of the level of economic security with the 

help of analytical tools on the basis of which the measures for its optimisation are 

proposed. Suggested strategic directions of personnel motivation in the system of 

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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ВСТУП 

 

 

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 
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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.  

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 
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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 
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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: 

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 
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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, забезпечення економічної безпеки та обґрунтування типів 
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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 



23 

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 

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. 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

1.1. Наукові підходи до визначення сутності економічна безпека 

підприємства 

 

 

Сучасний розвиток підприємства як основної складової економічної 

системи у складних умовах господарювання зумовлює інтерес науковців до 

поняття «економічна безпека» та постійні пошуки удосконалення її для 

конкретного підприємства. З кожною новою зміною у господарському житті 

підприємства, економічна безпека як підсистема його життєзабезпечення, 

набуває нового змісту та доповнень. У період швидких змін та адаптації 

безпека набуває надважливого значення не лише для підприємства як окремої 

господарської одиниці, а й для усієї економічної системи загалом.  

Питання безпеки завжди хвилювало науковців, які в першу чергу 

розглядали її через призму забезпечення безпеки конкретної особи та її 

життєдіяльності, а згодом уже й власності цієї особи. А. Маслоу у своїй теорії 

потреб та мотивації, розглядав безпеку як базову потребу особи, яка полягала 

у стабільності, захисті від страху, тривоги та хаосу, потребах у 

структурованості, порядку, законах, обмеженнях. Тобто, безпекові потреби 

особи заключаються у впевненості у стабільності та захисті від загроз та 

небезпек. Безпеку, як потребу А. Маслоу виносить на другий ступінь, після 

базових фізіологічних потреб, оскільки вважає, що вони є важливими 

мотиваторами у житті людей. Проте, автор зауважив, що вони є «пасивними» 

мотивами, та переходять у активну фазу лише в критичних, екстремальних 

ситуаціях, зумовлюючи «організми мобілізувати всі сили для боротьби і з 

загрозами» [207, 118]. Вважаємо, що теорія потреб включила безпеку не лише 

як психологічну характеристику, але й поклала початок для розгляду у 



26 

майбутніх дослідженнях безпеки як економічної категорії, яка впливає на усі 

сфери суспільного життя. Теоретичні дослідження поняття «безпека», у тому 

числі й у економічних дослідженнях, нині звелися до таких трьох підходів 

визначення сутності «безпеки» [180]: процесний (або діяльнісний);  

статичний(безпека як «стан»); інтегральний (який поєднує статичний та 

діяльнісний). Проте, у зв’язку із поглибленням досліджень категорії «безпека», 

визначенням її складаною структурою нині її розглядають також у розрізі 

системного підходу (рис. 1.1.)  

 

 

Рис. 1.1. Основні підходи до визначення поняття «безпека» 

Авторська розробка 

 

Процесний підхід визначає безпеку як конкретну діяльність. Луппова Н. 

розглядає безпеку як «перманентне управління статичними та динамічними 

зовнішніми та внутрішніми загрозами з метою їх повної ліквідації, усунення 

або хоча б зменшення можливої шкоди від них для функціонування об’єкта із 

заданими ним же умовами й параметрами» [107].  

Відповідно до Словника української мови «безпека - це стан, коли кому- 

або чому-небудь ніщо не загрожує» [164].Тобто значення слова «безпека» 

передбачає певний стан захищеності. Крихтіна Є. розглядає безпеку за 

статичного підходу, як «стан захищеності найбільш важливих інтересів 

особистості, суспільства та держави від загроз» [167], звертаючи особливу 

увагу на інтереси об’єктів цієї безпеки та її захищеність. Інтегральний підхід 

до визначення сутності поняття «безпека» включає в себе комплексне 
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поєднання процесного та статичного підходу. Так, В. Пасічник визначає, що 

«безпека – це такий стан захищеності буття, цінностей та інтересів суб’єкта 

(об’єкта) безпеки від загроз та небезпек, за якого забезпечуються оптимальні 

умови його життєдіяльності, розвитку та самореалізації, а забезпечення 

безпеки досягається шляхом дотримання необхідних параметрів (індикаторів) 

та норм» [137]. Тобто, автор поєднує у визначенні твердження «безпека як 

стан» та «безпека як забезпечення». У розумінні поняття «безпека» важливо 

розглянути її як систему. Наприклад, В. Щербина зазначає, що «безпека – 

комплексне поняття, до якого входять системи інформаційно-аналітичного 

моніторингу, попереджувальна, профілактична, система поточних та 

прогнозованих заходів з аналізом можливості нейтралізації негативних 

наслідків» [191]. Тобто, автор враховує зовнішні впливи на економічну 

безпеку, стан якої змінюється відповідно до їх інтенсивності, а також 

зауважує, що деякі зовнішні впливи можуть не відображатися на результатах 

діяльності суб’єкта.  

Загалом, безпека є досить складним поняттям, який використовується та 

трактується у кожній галузі діяльності людини по різному, але має спільні 

властивості: захищеність, надійність, цілісність. Безпека як загальнонаукова 

категорія пройшла певні етапи своєї еволюції і протягом ХХ століття та 

зрештою, трансформувались у царину досліджень економічної безпеки [109], 

що пов’язано в першу чергу із зростанням значення економіки для розвитку 

суспільства та трансформацією усіх аспектів життєдіяльності людини у 

економічний вимір.  

Сьогодні дослідження економічної безпеки, як категорії є досить 

розповсюдженим, проте у зв’язку із постійними змінами середовища 

функціонування суб’єктів, новими умовами, що виникають в економічному 

середовищі та впливають на діяльність суб’єктів та об’єктів, категорія 

«економічна безпека» потребує постійного дослідження та актуалізації 

відповідно до адаптивних змін та умов. Підходи щодо визначення сутності 

«економічна безпека» наведені у табл. 1.1.  
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Таблиця 1.1 

Наукові підходи до визначення поняття «економічна безпека» 

Автори Твердження 

Губський Б. [43] Економічна безпека – Сукупність умов, за яких зберігається 

здатність країни підтримувати конкурентоспроможність 

економіки, ефективно захищати національні економічні 

інтереси і протистояти зовнішнім економічним загрозам, 

повністю використовувати конкурентні переваги в 

міжнародному поділі праці  

Тамбовцев В. [169]. Економічна безпека– сукупність властивостей стану її 

виробничої підсистеми, яка забезпечує можливість 

досягнення цілей всієї системи 

Мунтіян В. [121] Відновлення здатності національної економіки до 

самовідтворення й освоєння сучасної інноваційної моделі 

економічного зростання в умовах глобалізації соціально-

економічних процесів та нових форм наддержавного рівня 

відносин  

Третяк В., Гордієнко 

Т. [172] 

Економічна безпека – це стан економіки, який за допомогою 

економічного механізму шляхом використання комплексу 

заходів забезпечує незалежність, стабільність та розвиток 

країни.  

Шлемко В., Бінько І. 

[186] 

Економічна безпека – це такий стан національної економіки, 

який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх 

загроз і здатний задовольнити потреби особи, суспільства, 

держави 

Ареф’єва О., Мягких 

І., Шкода М. [197] 

Економічна безпека як практична категорія, яка описує стан 

країни, захист соціально-економічних відносин на всіх 

рівнях 

Дацків Р. [45] Економічна безпека як сукупність вимог і факторів, що 

забезпечують незалежність національної економіки, її 

стабільність і стійкість, здатність до постійного оновлення і 

самовдосконалення 

Єрмошенко М. [56] Економічна безпека – стан економічного механізму країни, 

який характеризується збалансованістю та стійкістю до 

негативного впливу внутрішніх та зовнішніх загроз, його 

здатності забезпечувати на основі реалізації національних 

інтересів стабільний та ефективний розвиток вітчизняної 

економіки та соціальної сфери. Економічна безпека 

базується на економічній незалежності, стабільності 

національної економіки, здатності до економічного 

саморозвитку, високому рівні самодостатності економіки 
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Продовження табл. 1.1 

Скорук О. [163] Економічна безпека держави – це стан економіки держави, 

для забезпечення якого створюються стійкі та науково 

обґрунтовані методи нейтралізації негативного впливу 

внутрішніх і зовнішніх загроз, з’являються необхідні умови 

для стабільного соціально-економічного розвитку держави, 

захисту національних економічних інтересів та підвищення 

добробуту громадян. 

Жаліло Я. [58] Економічна безпека – це складна багатофакторна категорія, 

що характеризує здатність національної економіки до 

розширеного відтворення з метою задоволення на 

визначеному рівні потреб і власного населення, і держави, 

протистояння дестабілізуючій дії чинників, що створюють 

загрозу стійкому збалансованому розвитку країни; 

забезпечення кредитоспроможності національної економіки 

у світовій системі господарювання 

Пріморац Т., Козина 

Т., Турчич І. [208] 

Економічна безпека визначається як важливий фактор  

національної безпеки, оскільки економіка є рушійною силою 

забезпечення, панування та організації функціонування 

держави ,особливо на міжнародному та глобальному рівнях.   

Дикань [48] Економічна безпека – це такий стан господарюючого 

суб'єкта, при якому він нейтралізує негативні зовнішні 

впливи й добивається поставлених цілей при найбільш 

ефективному використанні наявного потенціалу в умовах 

невизначеності. 

Методичні 

рекомендації щодо 

розрахунку рівня 

економічної безпеки 

України [146] 

Економічна безпека – це стан національної економіки, який 

дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх 

загроз, забезпечувати високу конкурентоспроможність у 

світовому економічному середовищі і характеризує здатність 

національної економіки до сталого та збалансованого 

зростання.  

Піх М. [141] Економічна безпеки відображається через забезпечення  

безпеки на рівні підприємств, галузі та держави через  

забезпечення стану її захищеності від зовнішніх та 

внутрішніх загроз, спроможності забезпечити сталий 

розвиток, подальше економічне зростання для якої 

характерна спроможність до самовиживання і розвитку в 

умовах політико-економічної нестабільності та 

реформування, наявності внутрішніх і зовнішніх небезпек та 

дії важкопрогнозованих чинників. 

Узагальнено автором 
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Сутність економічної безпеки, як дефініції економічної науки підлягає 

дослідженню багатьох науковців, які розглядають її з різних точок зору, що 

стосуються стану, забезпечення та характеристик суб’єктів економічних 

відносин. Ареф’єва О., Мягких І. та Шкода М., визначили, що економічна 

безпека є практичною категорією, яка дозволяє забезпечити «захист соціально-

економічних відносин на всіх рівнях» [197].  

Важливо зауважити, що економічна безпека є комплексним поняттям 

має декілька рівнів, які взаємозалежать один ід одного (рис. 1.2.). До них 

відносимо: глобальний, національний, галузевий, регіональний рівні, а також 

рівні підприємств та особистий. Такий вертикальний підхід до визначення рівні 

економічної безпеки показує, що кожен наступний рівень, починаючи із 

особистої економічної безпеки залежить від попереднього та визначає його 

стан. Саме тому, при формуванні управління економічною безпекою 

підприємства необхідно враховувати мотиваційні аспекти кожної особистості, 

яка працює на підприємстві.  

Поглиблений аналіз підходів до визначення сутності «економічна 

безпека підприємства» дозволяє зробити висновок, що дана економічна 

категорія ґрунтується на категорії «економічна безпека» на різних рівнях, і 

хоча дана категорія перебуває на другому рівні економічної безпеки, її 

забезпечення залежить від усіх інших рівнів, і таким чином вони 

взаємопов’язані між собою. Наприклад, мотивація щодо забезпечення 

особистої безпеки може сприяти досягненню оптимального стану економічної 

безпеки підприємства, оскільки особистості є частиною діяльності 

підприємств. Таким чином, економічна безпека підприємства є одним із рівнів 

економічної безпеки, а стан економічної захищеності підприємства є однією із 

найчутливіших характеристик його діяльності. У зв’язку із швидкими темпами 

розвитку наукових досліджень нині існує досить багато підходів до визначення 

сутності поняття «економічна безпека підприємства».  
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Рис. 1.2. Рівні економічної безпеки 

Авторська розробка 

 

Дослідивши основні підходи до визначення сутності економічна безпека 

підприємства пропонуємо розглядати її за трьома групами підходів [77]: як 

система; як стан; як комплекс заходів (рис. 1.3).  

 

 

Рис. 1.3. Основні підходи до визначення поняття «економічна безпека 

підприємства» 

Узагальнено автором на онові [77] 

 

Системний підхід передбачає визначення сутності поняття «економічна 

безпека підприємства» через систему. Представники сутнісного підходу 

розглядають «економічну безпеку підприємства» як стан підприємства, а якщо 
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деталізувати, то до сутнісного підходу відносяться напрями визначення 

економічної безпеки підприємства через стан захищеності інтересів, стан 

використання ресурсів, стан розвитку підприємства, стан потенціалу 

підприємства, стан економічної свободи. Комплексний підхід свідчить про 

економічну безпеку підприємства, як комплексу заходів щодо її забезпечення 

або гармонізації.  

У табл. 1.2. згруповані деякі визначення поняття «економічна безпека 

підприємства», відповідно до запропонованого на рис. 1.3. трактування. 

Системний підхід передбачає розгляд економічної безпеки як складної 

підсистеми діяльності підприємства, що забезпечує йому оптимальне 

функціонування. Наприклад, у рамках системного підходу надають Ареф’єва 

О., Мягких І. та Шкода М., які зазначають, що «економічну безпеку 

підприємства слід розуміти як спеціально побудовану систему захисних 

заходів, метою якої є цілеспрямована і повсякденна забезпеченість 

безперебійної та економічно ефективної роботи підприємства шляхом 

боротьби з різними видами загрозами та факторів, що впливають на цю 

діяльність» [197]. Відповідно до даного трактування, науковці розглядають 

економічну безпеку підприємства як «спеціально побудовану систему», 

надаючи їй властивості унікальності та конкретного спрямування на захист 

заходів підприємств; визначають, що на  економічну безпеку підприємсства 

впливають загрози та фактори, від яких необхідно «захищатись», а мотивацією 

такої системи має бути «цілеспрямована та повсякденна забезпеченість 

безперебійної та економічно ефективної роботи підприємства». 

Відповідно до сутнісного підходу за трактуванням Колодяжної І. під 

терміном «економічна безпека підприємства» слід вважати «стан захищеності 

його (підприємства) важливих інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз для 

забезпечення стабільності та прогресування в сьогоденні та майбутньому» [89, 

с. 136], таким чином автор наголошує, що економічна безпека підприємства 

залежить від можливостей підприємства до захисту, та умовою досягнення 

«стабільності та прогресування» підприємств. 
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Таблиця 1.2 

Теоретичні підходи до визначення поняття «економічна безпека 

підприємства» 

Автори Сутність 

І. Системний підхід 

Ареф’єва О., І. 

Мягких та М. 

Шкода [197]. 

Економічну безпеку підприємства слід розуміти як спеціально 

побудовану систему захисних заходів, метою якої є цілеспрямована і 

повсякденна забезпеченість безперебійної та економічно ефективної 

роботи підприємства шляхом боротьби з різними видами загрозами 

та факторів, що впливають на цю діяльність 

Васильців Т.Г. 

[25] 

Економічна безпека підприємництва як сектора економіки, яке 

розглядається як інтегральна категорія, що базується на індикаторах 

рівня економічної безпеки на макрорівні ієрархії управління та 

показниках функціонування підприємства – суб’єкта 

підприємницької діяльності, а її компонентами є економічна безпека 

підприємства та економічна безпека підприємництва. 

Лабунська С. В. 

[101] 

Економічну безпеку підприємництва доцільно характеризувати як 

відкриту динамічну предметно-орієнтовану управлінську підсистему 

загальної системи менеджменту, організаційна структура якої 

побудована таким чином, що здатна за допомогою спрямованого 

функціонального впливу забезпечити захист ресурсного потенціалу 

підприємства від дії зовнішніх загроз та деструктивних чинників 

внутрішнього середовища у процесі фінансово-господарської 

діяльності та сформувати сприятливі умови його функціонування у 

майбутньому.  

Третяк, В. В.; 

Гордієнко, Т. М.  

[172] 

Економічна безпека підприємства відноситься до мікрорівня 

економіки, що є системою базового рівня економіки регіону та 

країни, де майже всі економічні перетворення, по суті, направлені на 

поліпшення функціонування окремого підприємства, їхніх об'єднань 

та підприємців.  

Яценко Н.М., 

Михайлюк С.О. 

[196] 

Розглядають економічну безпеку підприємництва як підсистему 

національної економічної безпеки та визначають її як економічний 

стан підприємства, сталий по відношенню до внутрішніх і зовнішніх 

змін фінансово-господарської діяльності, не пов’язаної з форс-

мажорними обставинами  

ІІ. Сутнісний підхід  

2.1. Як стан захищеності інтересів 

Ареф’єва О. та Т. 

Кузенко [4] 

Стан економічної безпеки підприємства відбиває погодженість і 

збалансованість його інтересів та інтересів суб’єктів зовнішнього 

середовища, у зв’язку з чим підприємство має враховувати різні 

інтереси широкого кола контрагентів 

Ковальов Д 

Сухорукова Т [73] 

Захищеність діяльності підприємства від негативного впливу 

зовнішнього оточення, а також здатність своєчасно усунути 

різноманітні загрози або пристосуватися до існуючих умов, які не 

відбиваються негативно на його діяльності. 

Колодяжна І., 

Букріна К. [89] 

економічна безпека підприємства розуміється стан захищеності його 

важливих інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз для 

забезпечення стабільності та прогресування в сьогоденні та 

майбутньому  
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Салоїд С.В. [157] Економічну безпеку підприємництва доцільно розуміти як поточний 

стан захищеності підприємства за рахунок своєчасного реагування 

на зміни умов середовища діяльності, який дозволяє зберігати 

стійкість та закладає умови до інтенсивного відтворення діяльності 

підприємства, взаємоузгодження його інтересів з інтересами 

стейкхолдерів у довгостроковому періоді 

2.2. Як стан використання ресурсів 

Дьяченко О.А., 

Артеменко Л.П. 

[54] 

Стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів, 

що дозволяє досягти стану захищеності від внутрішніх та зовнішніх 

економічних загроз та подальшого стійкого розвитку в умовах 

нестабільності національної економіки Під економічною безпекою 

інноваційно-орієнтованого підприємства (фірми, організації) 

розуміється 

Зубок М.І. [63] Як стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, 

інформації та технології, техніки і устаткування, прав) і 

підприємницьких можливостей, за якого гарантується 

найефективніше їхнє використання для стабільного функціонування 

та динамічного науковотехнічного і соціального розвитку, 

запобігання внутрішнім та зовнішнім негативним впливам. 

Коваленко О. В. 

[70] 

 

Комплексну характеристику досягнутих та очікуваних результатів 

діяльності підприємства, яка зумовлена узгодженням цілей та 

передбачає раціональне використання ресурсів.  

Шира Т. [184] Досягнення певного стану підприємства, який забезпечує йому 

здатність протидіяти несприятливим зовнішнім та внутрішніх 

впливам.  

Яременко О.Ф.  

[193] 

Стан, коли при максимально ефективному використанні ресурсів 

забезпечується уникнення, послаблення або локалізація небезпеки, і 

таким чином реалізується мета діяльності в умовах конкурентного 

середовища за допомогою методів сучасного менеджменту 

2.3. Як стан розвитку 

Камлик М.І.[66, с. 

39].  

Стан розвитку господарюючого суб’єкта, який характеризується 

стабільністю економічного й фінансового розвитку, ефективністю 

нейтралізації негативних факторів та протидії їх впливу на всіх 

стадіях його діяльності, тобто стан захищеності підприємства. 

Кошембара Л.О. 

[97] 

Стан розвитку підприємства, який характеризується стабільністю 

економічного й фінансового розвитку, ефективністю нейтралізації 

негативних факторів та протидія їх впливу на всіх стадіях його 

діяльності 

Шира Т. [184] Економічна безпека передбачає забезпечення необхідного для 

існування та розвитку рівня безпеки через ефективне використання 

підприємством ресурсів та наявних ринкових можливостей 

2.4. Як стан потенціалу 

Соколенко Т. 

[165] 

Економічна безпека як стан, при якому стратегічний потенціал 

фірми знаходиться поблизу меж адаптивності, а загроза втрати 

економічної безпеки наростає тим дужче, чим ближчою є ступінь 

адаптивності стратегічного потенціалу до граничної зони 
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Продовження табл. 1.2 

Нікітіна А.В. [128] Захищеність науково-технічного, технологічного, виробничого та 

кадрового потенціалу підприємства від прямих (активних) чи 

непрямих (пасивних) загроз. 

2.5. Як стан економічної свободи 

Ляшенко О.М. 

[109] 

Економічна безпека як міра економічної свободи підприємства, що 

досягається внаслідок керованого процесу взаємоузгодження 

економічних інтересів стейкхолдерів як зовнішнього, так і 

внутрішнього середовища підприємства, який має на меті 

протистояння загрозам економічній безпеці підприємства та 

потребує необхідних для такого протистояння ресурсів. 

ІІІ. Комплексний підхід 

3.1. Щодо забезпечення економічної безпеки підприємства 

Барташевська 

Ю.М. [16] 

Комплекс заходів, реалізація яких дає змогу забезпечувати 

економічну стабільність підприємства та його розвиток за 

невизначеності внутрішнього і зовнішнього середовища та ризику 

інвестиційної діяльності  

Єршова, М. 

Ткаченко, В. 

Гаркуша, О. 

Мірошник, 

Л. Новак-Каляєва 

[57] 

Економічна безпека підприємства як комплексне поняття, сутність 

якого полягає в захисті або збереженні стану організації власної 

діяльності таким чином, щоб забезпечити реалізацію власних 

інтересів, оптимальне використання ресурсів, збереження та 

покращення показників рентабельності та ліквідності  

Піх М. З [141] Комплекс заходів, які сприяють ефективному використанню 

економічних ресурсів для забезпечення стійкості та адекватної 

реакції на зміни внутрішнього й зовнішнього середовища та 

запобігання різного роду загрозам; 

Копитко М.І [91] Комплексне поняття, що характеризує стан і здатність підприємства 

так організувати свою діяльність (виробничу, інноваційну, 

фінансово-інвестиційну, зовнішньоекономічну тощо), щоб надійно 

захиститися від негативних факторів впливу внутрішнього і 

зовнішнього середовища, а також інтенсивно мінімізувати вплив чи 

ліквідувати наслідки реалізації загроз і небезпек, якісно 

адаптуватися до існуючих умов з найменшими втратами, при цьому 

змістом поняття є сукупність заходів, які сприяють підтриманню 

належного рівня конкурентоспроможності та економічної 

стабільності підприємства, і дозволяють забезпечити високу 

вмотивованість працівників за результатами їх трудових досягнень 

Барановський О. І. 

[15] 

Комплекс заходів, які сприяють підвищенню фінансової стійкості 

господарчих суб’єктів за умов ринкової економіки, що захищають їх 

комерційні інтереси від впливу негативних ринкових процесів. 

3.2.Щодо гармонізації економічної безпеки підприємства 

Корчевська Л.О. 

та Деменська А.М. 

[96] 

Міра гармонізації економічних інтересів підприємства з інтересами 

суб’єктів зовнішнього середовища за умов гарантування захисту від 

дестабілізуючих чинників у конкретних геопросторово-часових 

координатах шляхом запровадження правових, фінансових, 

організаційних, технічних і соціально-психологічних заходів 

Козаченко Г.В., 

Пономарьов В.П. 

[88] 

Як гармонізація в часі та просторі економічних інтересів 

підприємства з інтересами пов’язаних з ним суб’єктів зовнішнього 

середовища, що діють поза межами підприємства 
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Як стан захищеності інтересів економічну безпеку підприємства також 

розглядають Ареф’єва О. та Кузенко Т., які вважають, що «стан економічної 

безпеки підприємства відбиває погодженість і збалансованість його інтересів 

та інтересів суб’єктів зовнішнього середовища, у зв’язку з чим підприємство 

має враховувати різні інтереси широкого кола контрагентів» [196, с. 19]. Таке 

визначення демонструє мотивацію до забезпечення оптимального стану 

економічної безпеки підприємства не лише в середині конкретного 

господарюючого суб’єкта, а й економічної системи загалом.  

Ширий Т. [184] у своїх дослідженнях зауважує, що економічна безпека 

підприємства як стан має статичний та динамічний характер, оскільки 

статичність економічної безпеки проявляється через досягнення певного стану 

функціонування підприємства, який формує здатність до протидії 

несприятливим внутрішнім та загрозливим зовнішнім факторам, а 

динамічність передбачає забезпечення належного рівня безпеки, який дозволяє 

нормальне функціонування та розвиток через ефективне використання 

можливостей та ресурсів підприємством. Соколенко Т. визначає, що 

економічну безпеку на рівні підприємства слід розглядати «як стан, при якому 

стратегічний потенціал фірми (суб’єкта господарювання) знаходиться поблизу 

меж адаптивності, а загроза втрати економічної безпеки наростає тим більше, 

чим ближчою є ступінь адаптивності стратегічного потенціалу до граничної 

точки» [165], тобто, автор наголошує, що для забезпечення економічної 

безпеки підприємств необхідно враховувати їх здатність до адаптації, а 

економічна безпека прирівнюється до поняття «стратегічний потенціал».  

Дослідниця Піх М., обґрунтувавши теоретичні аспекти трактування 

економічної безпеки підприємств, визначає, що її сутність та зміст 

проявляється у трьох аспектах суб’єктивному, об’єктивному та 

інструментальному [141]. Відповідно, суб’єктивність економічної безпеки 

підприємства пояснюється тим, що її рівень забезпечують керівники 

підприємств та їх відділів, об’єктивність зумовлена направленістю 

економічної безпеки на об’єкт – підприємство або його конкретні процеси, а 
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інструментальний аспект пояснюється тим, що для забезпечення її належного 

рівня використовуються та враховуються інструменти, заходи, засоби, методи, 

стимули, інтереси, мотиви тощо. 

Розглянувши сутність економічної безпеки підприємства, необхідно 

зауважити, що незалежно від підходів її визначення, економічна безпека 

підприємства як наукове твердження має наступні характеристики: забезпечує 

безперебійну та економічно ефективну роботу підприємства; використається 

для гармонізації економічних інтересів підприємства з інтересами суб’єктів 

зовнішнього середовища; забезпечує економічну стабільність підприємства та 

його розвиток; ефективність нейтралізації негативних факторів; забезпечення 

захисту; забезпечення уникнення, послаблення або локалізація небезпеки; 

захищеність потенціалу підприємства; збереження та покращення показників 

рентабельності та ліквідності; здатність своєчасно усунути різноманітні 

загрози; погодженість і збалансованість інтересів підприємства; протидія 

несприятливим зовнішнім та внутрішніх впливам; раціональне використання 

ресурсів; стабільність функціонування та динамічного науково-технічного і 

соціального розвитку підприємства; адаптивність до викликів та загроз; 

вмотивованість підприємств до забезпечення оптимального рівня економічної 

безпеки; стан захищеності від внутрішніх та зовнішніх економічних загроз у 

контексті стійкого розвитку. У контексті формування мотиваційного 

управління, при дослідженні визначення сутності економічної безпеки 

підприємства важливим етапом є дослідження економічних інтересів та 

потреб, що є основою мотивації та керують підприємством. З точки зору 

потреб суб’єкта, інтереси нині розглядають як реальну причину, рушійний 

фактор соціальних дій, які формують мотиви і стимули, ідеї та емоції 

соціальних суб’єктів – індивідів, соціальних груп, класів, які спрямовані на 

зміну соціального середовища [176]. Інтереси складаються із таких елементів: 

необхідність задоволення потреб, можливість задоволення потреб, 

усвідомлення суб’єктом необхідності та наявної можливості задоволення 

потреб [129, с. 6].Тобто, на рівні індивідуального суб’єкта інтереси є основним 
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мотивом їх дій задля задоволення власних потреб. В сучасних умовах, 

економічний інтерес залишається одним із найбільш визначних понять у 

функціонуванні соціально-економічних систем, який зумовлює економічну 

поведінку осіб як індивідуальну, так і у сформованих ними групах, якими 

вважаються господарюючі суб’єкти, підприємства, організації тощо, тобто 

соціально-економічні підсистеми із сукупністю внутрішніх та зовнішніх 

економічних умов. Задоволення економічного інтересу, окрім реалізації 

відповідної потреби чи мотиву, повинна забезпечувати суб’єкту покращення 

своєї позиції у системі господарських відносин. Це змушує забезпечити 

гармонізацію та узгодження економічних інтересів не лише окремих 

економічних елементів свідомості особи – носія інтересу, але й із залученням 

його поведінкових характеристик [18]. Тобто, економічні інтереси у 

сукупності із потребами, умовами що на них впливають визначають 

мотивацію суб’єктів до розвитку та руху, таким чином вони є обґрунтованими 

основами мотивації до забезпечення економічної безпеки (рис. 1.14).  

 

 
Рис. 1.4. Взаємозв’язок потреб та економічних інтересів при формуванні 

визначення економічної безпеки підприємства 

Авторська розробка 
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Визначивши основі економічні інтереси підприємства та конкретизуючи 

його потреби відповідно до напрямів розвитку та забезпечення стабільності 

використовуючи стратегічну та тактичну площину для аналізу, діагностики та 

моніторингу змін потреб та інтересів з врахуванням економічних інтересів 

підприємства відбувається розробка заходів та методів щодо формування та 

забезпечення економічної безпеки підприємства визначення сутності 

економічної безпеки підприємства. 

Отже, в сучасних умовах господарювання, економічна безпека 

підприємства – це стан захищеності економічних інтересів підприємства, який 

забезпечує формування і реалізації потенціалу в існуючих умовах та з 

урахування перспектив стратегічного нарощування ефективності у 

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

інноваційно-динамічному середовищі.  

Для забезпечення такого стану кожне підприємство має розробити та 

впровадити свою систему економічної безпеки, яка буде чітко структурована та 

визначена. Науковець А. Штангрет зазначає, що комплексна система 

економічної безпеки підприємств – це сукупність взаємопов’язаних заходів 

організаційно-правового характеру, спрямованих на ефективне використання 

наявних ресурсів та ринкових можливостей, забезпечення стійкості та 

реалізації інтересів, захист від усіх можливих загроз та ризиків [188].  

Науковець Дуб Б. зауважив, що «головною метою системи економічної 

безпеки підприємства є гарантування оперативної ефективної діяльності та 

забезпечення подальшого стійкого розвитку підприємства шляхом своєчасного 

виявлення, мінімізації й запобігання внутрішнім та зовнішнім викликам, 

небезпекам, загрозам, ризикам» [52]. У своїх дослідженнях систему 

економічної безпеки підприємства розглядає Прохорова В., яка наголошує на 

тому що ця система – це сукупність взаємопов’язаних елементів, що складають 

єдине ціле. Вона містить такі складові елементи: суб’єкти безпеки, об’єкти 

безпеки, механізм забезпечення економічної безпеки [152] Вважаємо, що підхід 

Прохорової В. до системи економічної безпеки підприємства є більш 
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адаптивним та прийнятними для використання у практичні й діяльності 

підприємства.  

Так, прихильники системного підходу, розглядаючи підприємство як 

взаємопов’язану сукупність підсистем, виокремлюють ряд складових 

економічної безпеки, а саме: ресурсну, яка відображає матеріальне 

забезпечення виробництва основними видами ресурсів; технологічну, до якої 

відносять усі інтереси та загрози, що впливають на процеси виробництва; 

соціальну; фінансову та інші [49]. Структура економічної безпеки 

підприємства виражається через забезпечення підприємства якісними 

ресурсами та їх оптимальними запасами з урахуванням можливих ризиків 

господарської діяльності [79]. При цьому всі ресурси повинні бути ефективно 

задіяні в рентабельне виробництво для забезпечення отримання прибутку та 

підтримки ліквідності підприємства. Це дозволить витримати цільові 

установки розвитку підприємства з точки зору економічної безпеки. 

Функціональний підхід до структуризації економічної безпеки 

підприємств є найбільш поширеним економічні літературі (рис. 1.5) [195]. 

 

 

Рис. 1.5 Структура економічної безпеки підприємства: функціональний 

підхід  

Узагальнено автором на онові [195] 
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Однозначно такий підхід дозволяє структурувати економічну безпеку на 

конкретніші функціональні розділи, що дозволить в майбутньому деталізувати 

показники стану захищеності за відповідними напрямами, визначити 

ефективність проведених заходів щодо її забезпечення.  

У межах функціонального підходу економічна безпека підприємств 

складається із наступних внутрішньовиробничих складових: фінансова, яка 

забезпечує досягнення ефективного та оптимального використання 

корпоративних ресурсів; інтелектуальна та кадрова складові, які полягають у 

збереженні й розвитку інтелектуального потенціалу суб’єктів господарювання; 

технічна та технологічна складові, відображають рівень відповідності 

технологій, що використовуються підприємствами, сучасним глобальним 

умовам; соціальна, відображає налагодження комунікації в середині 

підприємства; інформаційна – забезпечення ефективної інформаційно-

аналітичної підтримки господарської діяльності підприємств; екологічна, що 

має забезпечувати виконання встановлених екологічних норм та правил і 

відповідно мінімізувати витрати від забруднення навколишнього середовища; 

енергетична, головне завдання якої безперебійне забезпечення енергетичними 

ресурсами підприємство; екологічна, яка спрямована на мінімізацію впливу 

діяльності підприємства на стан навколишнього середовища; юридична 

(правова), основна мета якої полягає у постійному правовому забезпеченні 

функціонування підприємств, відповідно до діючого законодавства; силова, яка 

направлена на забезпечення фізичної особистої безпеки співробітників 

підприємств, збереження їх цінностей та майна тощо [138]. До позавиробничих 

складових відносяться ринкова, яка має забезпечити належний рівень 

конкурентоспроможності підприємства та вільний доступ до ринку та кадрова, 

що спрямована на забезпечення підприємства новими кваліфікованими 

кадрами.  

Проте, недоліком такого функціонального підходу до структуризації 

економічної безпеки є трудомісткість процесів її забезпечення та двоїстим 

характером здійснення, що в майбутньому може перетворитись у загрозу 
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надійності такої структури. Як показує практика використання 

функціонального підходу до визначення структури економічної безпеки 

зумовлює значне навантаження на персонал та дублювання деяких цілей та 

завдань різними відділами підприємства. Також така структура значно 

залежить від ступеня налагодження комунікацій між відділами. На великих 

підприємствах функціональна структура не може забезпечити швидке 

реагування на зміни у зовнішньому середовищі. Вважаємо, що попри недоліки 

функціонального підходу, такі складові економічної безпеки фактично є 

частиною системи економічної безпеки, як її напрями поряд з іншими 

складовими. Тому є доцільним сформувати на підприємстві адаптивну 

структуру економічної безпеки, яка буде визначати функціональні складові як 

один із елемент системи економічної безпеки [79]. Такий адаптивним підходом 

до визначення складових економічної безпеки підприємства є мотиваційний 

підхід, який відображає мотиви та стимули суб’єктів та об’єктів 

функціонування підприємства в умовах забезпечення оптимального рівня 

економічної безпеки (рис. 1.6.).  

 

 
Рис. 1.6. Складові економічної безпеки підприємства за мотиваційний 

підходом 
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рівень виробництва задля забезпечення основної діяльності підприємства, 

отримання прибутку та розвитку. Фінансово-інвестиційна складова 

економічної безпеки підприємства відображає стан фінансових ресурсів 

підприємства, їх структуру використання для забезпечення результативності 

діяльності підприємства. Кадрово-персональна складова економічної безпеки 

спрямована на забезпечення персонального складу кадрів, їх компетенції та 

мотивації до оптимальної роботи підприємства. З точки зору мотиваційного 

управління саме виробничо-господарська, кадрово-персональна та фінансово-

інвестиційна складові економічної безпеки найбільше відображають загальний 

стан економічної безпеки підприємства та враховують мотиваційні аспекти її 

забезпечення.  

Інтелектуально-цифрова складова відображає стан забезпечення 

підприємства інформаційними потоками даних та інтелектуальне наповнення 

процесів на підприємстві. Нормативно-інституційна, інноваційна та 

маркетингова складові економічної безпеки належать до забезпечуючого рівня 

економічної безпеки. Нормативно-інституційна складова відображає 

відповідність діяльності підприємства правовим, юридичним нормам та 

співпраці із інституціями, що впливають на роботу підприємства. Інноваційна 

складова економічної безпеки відображає стан використання інноваційних 

методів, інструментів у діяльності підприємства. Маркетингова складова 

економічної безпеки підприємства показує сван підприємства у ринковій 

інфраструктурі, відображає можливості діяльності підприємства на 

конкретному ринку, його здатність до конкуренції.  

Отже, дослідження основних підходів до визначення сутності «економічна 

безпека підприємства» свідчить про значну кількість наукових тверджень щодо 

сутності, властивостей та характеристик економічної безпеки підприємства. 

Виявлено, що безпека за своєю сутністю є певною потребою щодо задоволення 

інтересів суб’єктів, а імплементація поняття безпеки у різні сфери діяльності 

людини дозволило виокремити економічну безпеку, як окрему галузь 

безпекознавства, яка представлена на усіх рівнях від особистого до 



44 

глобального. Сьогодні економічна безпека підприємства є ключовою у системі 

економічної безпеки не лише держави, але й світу. Складові економічної 

безпеки потребують конкретизації та оцінки, для того, щоб виявити потреби, 

інтереси та мотиви діяльності підприємств та забезпечити належний рівень 

управління економічною безпекою підприємства в умовах змін та стратегічних 

трансформацій.  

 

 

1.2. Аналіз мотиваційних факторів управління економічною безпекою 

підприємств 

 

 

Діяльність підприємств відбувається в умовах постійних змін які тим чи 

іншим шляхом впливають на нього. Сучасні умови діяльності підприємств 

зумовлюють їх адаптацію у відповідності до значної кількості чинників, і 

досить часто негативних, для яких характерним є динамічність та 

невизначеність, а підсистема економічної безпеки підприємства, як частина 

управлінської системи, в першу чергу буде відчувати вплив таких чинників. 

Досить часто чинники зовнішнього впливу являють собою загрози руйнування 

наявного та майбутнього потенціалу підприємства, зменшують здатність 

підприємства до розвитку, можуть збільшити ризики випровадження 

управлінських рішень та призвести до втрати підприємством економічної 

безпеки. З іншого боку, своєчасна реакція на позитивні чинники та вміння їх 

використовувати, як посилення мотивації до розвитку, дозволить 

підприємствам наростити потенціал економічної безпеки, пришвидшити 

розвиток, що впливатиме на своєчасне попередження загроз, сприятиме 

збереженню рівня економічної безпеки у нинішніх умовах та дозволить 

запобігти майбутнім викликам.  

Відповідно до сучасних внутрішніх викликів та умов зовнішнього 

середовища діяльності підприємств, теорій функціонування підприємств, 

необхідності прагнення забезпечення економічного зростання фактори, що 
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пливають на їх діяльність доцільно розділити на мотиваційні фактори та 

демотиваційні фактори або загрози. Мотиваційні фактори управління 

економічною безпекою підприємств відображають впливи на діяльність 

підприємств, що мають конструктивний, стимулюючий характер, сприяють 

зростанню рівня його економічної безпеки, розвитку підприємства, посилюють 

економічний потенціал забезпечення економічної безпеки на стратегічному 

рівні. Демотиваційні фактори мають деструктивний гальмуючий характер, що 

відображається на скороченні темпів розвитку підприємства, зменшенні рівня 

його економічної безпеки тощо. Зауважимо, що як мотиваційні так і 

демотиваційні фактори є змінними та в деяких випадках можуть діяти 

обернено до своєї сутності, тобто демотиваційні загрози переростають у 

мотиваційні фактори та навпаки, саме тому доцільно розглядати їх із 

врахуванням впливів одні на одних. Для визначення впливу факторів на 

управління економічною безпекою розглянемо сутність мотивації, як 

основного змісту мотиваційних факторів. В класичній економічній науці 

мотивація є однією із функцій управління та стосується в першу чергу 

персоналу підприємства, ми ж пропонуємо розглядати мотивацію у більш 

широкому колі, як характеристику чи властивість що спонукає суб’єкт до дій 

та зростання. Поглиблення вивчення біхевіористичних аспектів діяльності 

підприємств, зокрема й забезпечення його економічної безпеки, зумовлює нові 

погляди на мотивацію не лише через функцію управління персоналом, але й 

через стимулювання усіх систем функціонування підприємства до розвитку та 

зростання. Вітчизні науковці зауважують, що ефективність управління 

виробничо-господарською діяльністю підприємства значним чином залежить 

від умілого використання налагодженого мотиваційного механізму [182], а 

основу методів керування мотивацією, у контексті забезпечення економічної 

безпеки складають регулюючі управлінські впливи та рішення [102]. Таким 

чином, мотивація виходить на новий рівень впливу на економічну безпеку 

підприємства, особливо у питаннях пов’язаних із управлінням економічною 

безпекою підприємств.  
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Щодо впливу факторів на економічну безпеку підприємства (в тому 

числі й мотиваційних), то необхідно зауважити, що в науковій економічні 

літературі існує досить значна кількість досліджень даного питання [19, 37, 53, 

113, 124, 127, 138, 164, 175], тому розглянемо деякі з них, які можемо умовно 

розділити на: фактори, що впливають на економічну безпеку підприємства, 

фактори що впливають на забезпечення економічної безпеки підприємства та 

фактори, що впливають на управління економічною безпекою підприємства.  

Поділ факторів відповідно до середовища функціонування підприємства 

здійснив також Салоїд С., який всі чинники, що впливають на економічну 

безпеку підприємства, розділяє на внутрішні та зовнішні. Внутрішні фактори 

визначаються відповідно до складових економічної безпеки, і до них автор 

відносить: фінансові, виробничі, інноваційно-технологічні, технічні, кадрові, 

інформаційні, юридичні, екологічні, енергетичні. До зовнішніх належать: 

ринкові, законодавчі, економічні та форс-мажорні [159]. Як бачимо такий 

розподіл факторів сформований відповідно до функціональних груп, тобто усі 

чинники мають приналежність до певної групи, яка в свою чергу сформована 

відповідно до складових економічної безпеки.  

Пашнюк Л. О. не здійснює групування чинників, а у своєму дослідженні 

до них відносить наступні: державне регулювання діяльності підприємства (що 

може бути факторам загрози за неефективного регулювання, або 

стимулювання при належному регулюванні); зміна кон'юнктури ринку; 

надійний захист комерційної таємниці (захист інформації, інтелектуальної 

власності); надійність постачальників сировини та матеріалів; фактори 

виробництва (тобто ті фактори, які здійснюють безпосередній вплив на 

діяльність підприємства) [138].  

Як бачимо, до внутрішніх мотиваційних факторів можемо віднести захист 

комерційної таємниці та фактори виробництва, до зовнішніх всі інші. 

Внутрішніми мотиваційними факторами управління економічною безпекою 

підприємства є: кваліфікація персоналу та керівництва; вид діяльності та 

галузь; форма власності та розміри підприємства; фінансовий стан 
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підприємства; маркетингова діяльність; розподіл активів та пасивів та інші. 

Вважаємо, що при формуванні системи мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємства, в першу чергу необхідно звернути увагу 

на внутрішні організаційні фактори. Якщо запропонована система управління 

економічною безпекою має недоліки, необхідно максимально швидко їх 

ліквідувати у відповідності з вимогами змін у діяльності підприємства. 

Джерелами негативних впливів можуть бути [175] усвідомлені або 

неусвідомлені дії окремих посадових осіб і суб’єктів господарювання та вплив 

найрізноманітніших об’єктивних обставин. Залежно від суб’єктивного 

характеру демотиваційні фактори, що вважаються факторами негативного 

впливу, можуть бути суб’єктивними та об’єктивними. Об’єктивними є 

негативні впливи, які виникають без участі та волі конкретного підприємства 

або його окремих працівників, а суб’єктивні є наслідками неефективного 

функціонування підприємства або його підрозділів, їх керівників [127]. Отже, 

мотиваційні та демотиваційні фактори мають суб’єктивний та об’єктивний 

характер та властивості.  

Погляд Васильців Т. та Пасічник М., дещо відрізняється від 

загальноприйнятого поділу на внутрішні та зовнішні чинники. Автори більш 

конкретизують та адаптують до сучасних умов розвитку економіки чинники, 

які впливають на економічну безпеку підприємства та відносять до них: 

адаптивність стратегічного потенціалу підприємства, залежність підприємства 

від інтенсивності кооперованих його зв’язків із постачальниками різного роду 

ресурсів, охорона комерційної таємниці підприємства, з одного боку, і 

нагромадження інформації про можливе втручання інших економічних агентів 

у діяльності підприємства – з іншого та рівень можливого ризику прийнятих 

рішень [24].  

Враховуючи дослідження Васильців Т. та Пасічник М. до мотиваційних 

факторів економічної безпеки підприємств відносимо наступні (рис1.7): 

Адаптивність функціональних стратегій підприємства, розглядається 

відповідно до внутрішніх та зовнішніх впливів (як мотиваційний фактор 



48 

впливу на економічну безпеку адаптивність стратегічного потенціалу 

підприємств зумовлюється темпами трансформації усіх систем підприємства 

відповідно до змін, які мають внутрішній та зовнішній характер, проте слід 

враховувати, що як і вся система, стратегічний потенціал підприємства має 

граничні можливості адаптації до умов виробництва, що змінюються, а їх 

наявність зумовлена періодичними потребами в науково-технічній модернізації 

та реорганізації підприємства, відновленні чи підвищенні рівня кваліфікації 

його персоналу, зміні стратегічних зон господарювання, що фактично є 

мотивами формування стратегічних змін).  

 

 

Рис. 1.7. Фактори економічної безпеки підприємства 

Авторська розробка 

 

Інтенсивність кооперованих зв'язків підприємства із постачальниками 

ресурсів (налагодження та посилення зв’язків із постачальниками будь яких 

ресурсів є значним мотиваційним фактором економічної безпеки, оскільки від 

його потужності залежить ресурсне забезпечення діяльності підприємств, а 

також здатність своєчасно реагувати на негативні демотиваційні чинники). 

Захист та акумуляція господарської інформації полягає у захисті інформації 

про діяльність суб’єкта господарювання та акумулювання інформації щодо 

конкурентів, їх діяльність та умов зовнішнього середовища. Здатність 

прийняття управлінських рішень (економічна безпека залежить від мотивації та 

здатності керівництва до прийняття необхідних управлінських рішень, уміння 
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їх аналізувати та обґрунтовувати). Такий підхід має управлінський характер та 

у більшій мірі відображає впливи на процеси управління економічною 

безпекою підприємства в сучасних умовах.  

Оскільки економічна безпека підприємства характеризується 

спрямуванням на розвиток, то розглянемо мотиваційні фактори відповідно до 

їх впливу на розвиток підприємства. Розвиток будь якого підприємства може 

мати як прогресивний, так і регресивний характер, тому йому необхідно 

побудувати чітку мету та цілі діяльності та відповідно до них забезпечувати 

управління економічною безпекою. Конструктивні – фактори, які сприяють 

розвитку підприємства, а деструктивні – фактори небезпек, які стримують 

розвиток підприємства [190]. Але у процесі розвитку підприємства, 

забезпечення та гарантування його економічної безпеки можливі випадки, коли 

відбувається перетворення деструктивних чинників у конструктивні. 

Деструктивний чинник на певному етапі розвитку підприємства був загрозою, 

а під час діяльності підприємства стає чинником розвитку. І навпаки, 

конструктивний чинник під впливом змін стає деструктивним, що позначається 

на розвитку підприємства.  

Провівши дослідження чинників, що впливають на управління 

економічною безпекою підприємства можемо запропонувати класифікацію 

чинників економічно безпеки підприємства (рис. 1.8.) відповідно до 

визначених ознак. За середовищем виникнення фактори бувають внутрішні 

(внутрішнього середовища підприємства) та зовнішні (макро і мікро 

зовнішнього середовища функціонування підприємства). За характером пливу 

чинники поділяються на прямого впливу (які безпосередньо впливають на 

економічну безпеку) та непрямого впливу (які впливають на економічну 

безпеку підприємства опосередковано). За ступенем впливу фактори 

поділяються на визначальні (що здійснюють основний плив), впливові (які 

мають середні ступінь впливу у порівнянні із визначальними) та постійні (які 

постійно впливають на економічну безпеку підприємства).  
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Рис. 1.8. Класифікація факторів, що впливають на економічну безпеку 

підприємства  
Авторська розробка 
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За терміном фактори економічної безпеки поділяються на теперішні або 

існуючі та майбутнього впливу або потенційні. За інтересами економічні (які 

відображають економічні інтереси підприємства), соціальні (пов’язані із 

потребами у соціалізації, колективу тощо) та особисті (відштовхуються від 

особистих інтересів кожного працівника). За впливом на розвиток 

підприємства виділяють деструктивні та конструктивні [190]. За швидкістю 

впливу фактори поділяються на повільні (ті які впливають тривалий період), 

швидкі (ті, які впливають у період виконання процесу) та миттєві (ті, які 

стрімко спливають на підприємство). За пристосуванням до змін фактори 

поділяються на адаптивні (ті що пристосовуються до змін) та незмінні 

(характер яких не змінюється відповідно до змін на підприємстві. За рівнем 

безпеки на який вони впливають чинники поділяються на глобальні, 

національні, регіональні, особисті. За спрямованістю фактори економічної 

безпеки можуть бути навмисні, ті що спрямовані на конкретний процес у 

визначений час, та випадкові, які діють не залежно від волі суб’єкта. За 

напрямом впливу фактори поділяються на загальні, які впливають на усю 

економічну безпеку та спеціальні, які впливають лише на одну визначену 

складову економічної безпеки. За складовими економічної безпеки фактори 

бувають фінансові, виробничі, маркетингові, кадрові, інноваційні, 

інформаційно-цифрові, нормативно-інституційні, або інші відповідно до 

визначених складових економічної безпеки на які вони діють. Відповідно до 

стратегічних змін фактори економічної безпеки можуть бути стратегічними, які 

діють довгий період чату та впливають на стратегічні цілі підприємства, 

тактичними (діють у межах стратегії, проте мають коротший термін) та 

оперативними. За впливом на ефективність системи економічної безпеки 

фактори поділяємо на прості (впливають на ефективність однієї складової 

економічної безпеки підприємства), синергічні (впливають як єдине ціле та 

призводять до позитивних результатів), асинергічні (впливають усією 

сукупністю лише на одну складову та призводять до зростання загроз). За 

наслідками фактори, що впливають на економічну безпеку підприємства 
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поділяються на ті, що сприяють зростанню рівня економічної безпеки та ті що 

сприяють скороченню рівня економічної безпеки. Безумовно запропонована 

класифікація факторів економічної безпеки підприємства не є вичерпною та 

може доповнюватись і зв’язку із новими умовами діяльності підприємства.  

Класифікація факторів економічної безпеки свідчить про дуже велику 

кількість впливів, що здійснюються на підприємство та його економічну 

безпеку, має загальний характер та може застосовуватись до діяльності будь-

яких підприємств. для промислових підприємств характерні особливі фактори 

впливу на економічну безпеку (рис. 1.9.). Мікросередовище представлене 

зацікавленими у економічній безпеці промислового підприємства особами: 

постачальники, партнери, посередники, конкуренти та споживачі. Зовнішні 

фактори поділяються на фактори макросередовища та мікросередовища 

(стейкхолдерів). До макросередовища відносяться: державне економічне 

регулювання (нормативи державних та регіональних органів влади, 

регулювання та захист внутрішнього ринку, політика щодо регулювання 

вітчизняних виробників); стан ринкового середовища (індекс інфляції, 

стабільність ринків збуту, рівень безробіття, стабільність національної та 

світових валют, економічна ситуація в країні); стан фінансової системи 

(облікова ставка НБУ, дефіцит державного бюджету, рівень державного боргу, 

оподаткування, інвестиції, кредитні ставки та умови комерційних банків, 

страхування ); правове регулювання діяльності (господарське та податкове 

законодавство, законодавство, що регулює зовнішньоекономічну діяльність, 

юридична підтримка підприємств). 

Внутрішні фактори економічної безпеки визначили за її основними 

складовими відповідно до мотиваційного підходу: стан виробничих 

потужностей (наявність матеріальних та нематеріальних активів, їх стан ); 

фінансовий стан підприємства (забезпеченість фінансовими ресурсами, 

оптимальна структура власного та залученого капіталу, інвестиційна 

діяльність); рівень кадрово-персонального забезпечення  (кваліфікація 
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 Рис. 1.9. Фактори впливу на економічну безпеку промислового підприємства 

Авторська розробка 
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 (кваліфікація працівників, її відповідність, працездатність, формування 

колективу, управлінська діяльність, мотивація праці, розвиток персоналу ); 

інтелектуально-цифровий стан (програмне забезпечення, залучення 

інструментів Індустрії 4.0, автоматизація виробництва); стан організаційно-

правового забезпечення (знання та розуміння законодавства, організаційна 

структура підприємства, повноваження персоналу); стан маркетингу 

(асортимент товарів, просування та збут товарів на риках); інноваційний рівень 

підприємства (використання новітніх технологій, нових техніки та методів 

виробництва).  

На забезпечення економічної безпеки підприємства впливають 

об’єктивно та суб’єктивно існуючі мотиваційні фактори (рис. 1.10.). 

Об’єктивно існуючі фактори, це ті що існують та впливають на забезпечення 

економічної безпеки підприємства не залежно від волі будь-якого суб’єкта та 

зумовлюються економічними законами суспільства. У контексті забезпечення 

економічної безпеки підприємства до них відносяться: економічні закони 

суспільства і природні процеси, дії уряду, дії державних органів управління, 

стан міжнародного ринку, стан національного та регіонального ринків, 

природний стан об’єкта. 

Суб’єктивно існуючі мотиваційні фактори забезпечення економічної 

безпеки – це ті фактори існування яких можливе у зв’язку із наявністю у 

економічні системі суб’єктів – держави, підприємств, людини та їх дій 

відповідно до забезпечення економічної безпеки. Стосовно підприємства, як 

окремої господарської одиниці суб’єктивно існуючі фактори бувають 

внутрішнього та зовнішнього характеру. До суб’єктивно існуючих факторів 

внутрішнього характеру можемо віднести наступні: економічна політика, 

нав’язана окремими державними діячами та партіями, позиція, бачення, 

розпорядження органів управління вищого рівня, політична кон’юнктура на 

момент прийняття рішення. До суб’єктивно існуючих факторів зовнішнього 

характеру належать: позиція власника підприємства, позиція керівника 

підприємства вищого рівня, інформаційні, прагматичні «шуми» на середньому 
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та нижньому рівнях управління, професійно-кваліфікаційна підготовка вищого 

керівництва, професійно-кваліфікаційна підготовка керівників середньої ланки.  

 

 

Рис. 1.10. Фактори забезпечення економічної безпеки підприємства 

Авторська розробка 

 

У контексті дослідження факторів економічної безпеки підприємств та 

мотиваційного управління нею необхідно врахувати, що однією із 

характеристик економічної безпеки є наявність загроз або як визначено вище 

демотиваційних факторів, яким, як і самій економній безпеці, приділено досить 

багато уваги науковців. Свірідов Є. визначив, що, на економічну безпеку 

впливають загрози, як можливі небезпеки та слабкості - вразливі місця у 

системі економічної безпеки, які сприяють її відкритості до впливу загроз. 

[160]. Бойкевич О. класифікує загрози економічні й безпеці відповідно до 

ознак: походження (зовнішні, внутрішні); рівень управління; сфера 

життєдіяльності підприємства; тривалість впливів; систематичність прояву; 
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ступінь керованості; за рівнем впливу на ефективність функціонування 

підприємства [19]. необхідно зауважити, що демотиваційні фактори, які 

надходять із зовнішнього середовища дестабілізують діяльність підприємства, 

порушують його стабільність та мотивацію до розвитку, знижують 

конкурентоспроможність, сприяють зростанню соціальної напруги в колективі 

при скороченні виробництва та порушенні платіжної дисципліни [190]. Отже, 

загрози економічній безпеці підприємства - це дестабілізуючі чинники, що 

негативно впливають на економічну безпеку підприємства, гальмують його 

розвиток та зростання.  

Класифікацію загроз економічній безпеці підприємств представлено на 

рис. 1.11. За місцем виникнення, або походженням демотиваційні фактори 

поділяються на внутрішні, які залежать від стану управління підприємством та 

зовнішні, які не піддаються внутрішнім управлінським процесам. За рівнем 

впливів виділяємо, ті що мають незначний вплив на економічну безпеку, ті, які 

вважаються небезпечними та ті що є критичними або особливо небезпечними.  

За тривалістю впливів короткострокові, дія яких відбувається в певний 

період часу та не продовжується, та довгострокові, які мають поглиблений 

характер та можуть супроводжувати систему економічної безпеки 

підприємства постійно. За характером прояву загрози можуть бути явні, 

відреагувати на які можна миттєво та приховані, які мають довготривалий 

характер, а несвоєчасне виявлення може призвести до зниження рівня 

економічної безпеки. За складовим безпеки загрози поділяються відповідно до 

їх напрямів, реагування на такі загрози є як правило набілиш ефективним та 

швидким. Класифікація демотиваційних факторів (загроз) економічній безпеці 

підприємства не є вичерпною та може доповнюватись відповідно до умов та 

середовища діяльності підприємств.  

Попередженням нестабільності системи економічної безпеки може бути 

стратегічне панування. може бути сплямоване на перетворення негативного 

вплив сукупності чинників в систему позитивної взаємодії упорядкованих 

факторів внутрішнього середовища підприємства. Керуючи мотиваційними 
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факторами економічної безпеки через стратегічне планування і систему 

індикаторів, підприємство підвищує ймовірність стійкого зростання і 

процвітання [14]. 

 

 

Рис. 1.11. Класифікація демотиваційних факторів (загроз) економічній 

безпеці підприємства. 

Авторська розробка 
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Формування ефективного мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємства потребує виявлення, аналізу, прогнозування, оцінки та 

врахування загроз економічній безпеці з метою нівелювання їх впливів на стан 

захищеності не лише підприємства як окремого господарюючого суб’єкта, а й 

національних інтересів загалом. Забезпечення належного рівня економічної 

безпеки у стратегічному аспекті обумовлює необхідність системної 

діагностики та передбачення загроз, які в перші чергу стосуються економічних 

інтересів та незалежності, стабільності та стійкості функціонування 

підприємства їх мотивації до саморозвитку та прогресу. 

Отже, дослідивши мотиваційні фактори управління економічної безпеки 

підприємства, її забезпечення та основні загрози, що на неї впливають можемо 

розглянути чинники впровадження мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємства. 

Стабільність як характеристика економічного розвитку, передбачає, що 

особи, спільноти, підприємства та уряди мають мати достатню ступінь 

впевненості у своєму майбутньому та підвищення спроможності прогнозувати 

результати своїх економічних рішень. Це також пов’язано з можливістю 

інвестувати у майбутнє та забезпечити власне стабільне фінансове становище 

[173]. А стабільність є однією із основних завдань системи управління 

економічною безпекою на підприємстві. Управління економічною безпекою 

також сприяє забезпеченню такої риси інклюзивної економіки як сталий 

розвиток.  

Мотиваційне управління економічною безпекою підприємства дозволить 

підвищити рівень розвитку підприємства, оскільки до її забезпечення будуть 

залучені усі зацікавленні та вмотивовані особи, а не лише керівник чи власник 

[173]. Саме мотиваційне управління дозволить підприємствам включитись у 

формування інклюзивної економіки, яка у довгостроковій перспективі 

сприятиме загальноекономічному зростанню та підвищенню добробуту 

населення. 
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Рис. 1.12 Чинники впровадження мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємства 
Авторська розробка 

 

Таким чином, мотиваційні фактори, що впливають на управління 

економічною безпекою підприємств мають внутрішній та зовнішній характер, 

здійснюють суб’єктивний чи об’єктивний вплив, що призводить до винесення 

загроз або факторів розвитку підприємства визначають необхідність 

формування на промислових підприємствах мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємства.  

 

 

1.3. Концептуальний підхід до формування мотиваційного механізму 

як складової управління економічною безпекою підприємств 

 

 

Сучасні процеси в економіці супроводжуються змінами в усіх сферах та 

галузях діяльності. Підприємства, як основні суб’єкти економічної діяльності, 

функціонують в умовах постійних ризиків та невизначеності, що спонукає їх 

впроваджувати гнучкі системи управління, які будуть враховувати загрози та 

небезпеки змінного середовища, тобто сприяти забезпеченню економічної 
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безпеки. Забезпечення адаптивності управління економічною безпекою має 

стати аксіомою в прийнятті управлінських рішень на підприємстві, що 

зумовить постійні трансформації та пошук нових методів та інструментів його 

забезпечення. Саме тому розробка мотиваційного механізму управління 

економічною безпекою підприємства необхідно розпочати із дослідження 

теорії управління економічною безпекою підприємства.  

Процесний підхід до визначення сутності управління економічною 

безпекою підприємства застосовує Ус Ю., яка наголошує, що «управління 

економічною безпекою підприємства – складний динамічний процес, що 

поєднує функції управління підприємством (організація, мотивація, контроль, 

планування та регулювання) з використанням ресурсів підприємства з метою 

розробки стратегії функціонування відповідно до загроз зовнішнього та 

внутрішнього середовищ» [174]. Тут, автор визначає які саме функції 

управління вирисовуються у забезпеченні економічної безпеки, а також 

відображає її стратегічний характер.  

У сучасних дослідженнях поняття «управління економічною безпекою 

підприємства» апріорі включає чинники що на неї впливають у свою складну 

систему. Маслак О. та Гришко Н. зазначають, що «управління економічною 

безпекою на оперативному, тактичному та стратегічному рівнях дозволяє 

запобігати руйнівному впливу зміни факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовищ підприємства» [117]. Тобто, науковці описали сутність, управління 

економічною безпекою підприємства як систему, якій притаманні стійкість, 

маневреність, адаптивність, комунікативність.  

Живко З. пропонує інших підхід до визначення сутності управління 

економічною безпекою підприємства, розглядаючи її як концепцію, що 

«повинна поєднувати як динамічну, так і статичну складові, органічне 

поєднання яких обумовлюється такими чинниками: складністю прогнозування 

змін зовнішнього середовища, неможливістю здійснення абсолютного 

контролю над внутрішнім середовищем, конфліктністю інтересів, складністю 

проблеми тощо» [59]. Тобто, автор поєднує дві складові системи забезпечення 
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економічної безпеки підприємства в умовах зовнішнього та внутрішнього 

середовища підприємства.  

Зазначимо, що у нашому розумінні управління економічною безпекою 

підприємства – це складна система управлінських рішень та процесів з метою 

забезпечення оптимального стану захищеності економічних інтересів 

підприємства у поточному періоді та розвитку у майбутньому. Проте, в умовах 

динамічних змін, управління економічною безпекою підприємства має 

трансформуватися до нового ступеня свого розвитку: мотиваційного 

управління економічною безпекою підприємства, де на перше місце серед 

функцій управління виходить «мотивація», як рушійний чинник економічного 

зростання підприємства.  

Як і будь яке складне економічне явище управління економічною 

безпекою підприємства сформоване та діє із певною метою, яка проявляється у 

декількох концепціях: гарантування стабільного та максимально ефективного 

функціонування підприємства тепер та високий потенціал розвитку в 

майбутньому [128]; попередження кризових ситуації і мінімізація впливу 

негативних факторів на діяльність підприємства [23]; розробка стратегії 

функціонування відповідно до загроз зовнішнього та внутрішнього середовищ 

[174]; запобігати руйнівному впливу зміни факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовищ підприємства [117]. Проте швидкі темпи постійних 

змін та нові умови функціонування підприємств та економічної безпеки 

зумовлюють трансформацію мети управління економічною безпекою 

підприємства, якою є забезпечення оптимального стану економічної безпеки 

підприємства, що дозволить йому найшвидшими темпами адаптуватись до 

внутрішніх та зовнішніх умов і максимальними результатами.  

Мотиваційне управління економічною безпекою підприємства 

передбачає здійснення рішень та виконання процесів. Сьогодні основними 

групами рішень та процесів, які здійснюються керівництвом підприємства в 

процесі управління економічною безпекою, є наступні: інформаційно-

аналітичні – система заходів, що проводяться з метою прийняття ефективних 
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та дієвих управлінських рішень, що стосуються стратегії і тактики розвитку 

підприємства; прийняття превентивних заходів і попередження реальних та 

можливих загроз економічній безпеці; кадрові – система заходів для усунення 

ризиків у зв'язку з володінням певною частиною персоналу інформацією, що 

може розцінюватися як комерційна таємниця, недостатнім кваліфікаційно-

освітнім рівнем працівників, помилками та зловживаннями (управління 

кадровими ризиками, вдосконалення кадрових технологій); правові – дії, 

спрямовані на відслідковування нових законодавчих актів, що приймаються у 

сфері економічної безпеки, та активне застосування усіх законів та підзаконних 

актів України у боротьбі за інтереси конкретного суб'єкта господарювання; 

фінансово-економічні – система заходів, до яких належать: забезпечення 

економічної ефективності господарської діяльності суб'єкта господарювання; 

забезпечення фінансової стабільності та фінансової Незалежності; 

забезпечення високої конкурентоспроможності продукції, товарів та послуг на 

основі ефективного менеджменту те маркетингу фірми; ресурсні – система 

заходів, що проводяться з метою забезпечення виробництва основними 

ресурсами: фінансовими, матеріальними, трудовими та ін; техніко-технологічні 

– заходи, спрямовані на досягнення відповідного рівня освоєння виробничої 

потужності, інноваційну політику підприємства, своєчасне оновлення 

основних виробничих фондів тощо [11]. Проте, якщо враховувати мотиваційні 

аспекти управління економічною безпекою підприємства то до них необхідно 

додоти ще мотиваційні заходи – дії, що спрямовані на посилення 

зацікавленості сторін у захищеності їх інтересів та розвитку підприємства в 

майбутньому. Усі ці заходи є формую реалізації основних функцій управління 

економічною безпекою підприємства, які формуються під впливом чинників 

(рис. 1.13), а розуміння їх взаємозв’язку є важливим етапом розробки 

механізму управління економічною безпекою підприємства.  

Таким чином, управління економічною безпекою підприємства – це 

комплекс заходів та процесів щодо забезпечення визначеного рівня 

економічної безпеки на принципах постійності, адаптивності та єдності з 
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метою збереження потенціалу та розвитку підприємства. Управління 

економічною безпекою є складним процесом, що забезпечує захищеність 

інтересів усіх суб’єктів та об’єктів економічної безпеки. Суб’єктами 

економічної безпеки є керівники, відділи, персонал, які працюють на 

підприємстві та забезпечують її відповідний рівень. Об’єктом системи 

економічної безпеки є власне підприємство та його фінансово-господарства 

діяльність.  

 

 

Рис. 1.13 Зв’язок чинників, функцій та завдань управління економічною 

безпекою підприємства 
Авторська розробка 

 

Сьогодні управління економічною безпекою підприємства потребує 

вдосконалення та переосмислення підходів до його визначення. Вважаємо, що 

в умовах швидких змін управління економічною безпекою підприємств 

необхідно активізувати усі свої функції, а особливо мотиваційну функцію, яка 

сприятиме посиленню інших.  Провівши дослідження сутності економічної 

безпеки підприємства, факторів, що на неї впливають, підходів до управління 

економічною безпекою підприємства необхідно зауважити, що підприємство 

та стан його економічної безпеки за ресрсно-процесного та холічного підходів 

діє у поєднанні складних процесів управління різних типів: стратегічного, 

адаптивного, антикризового, інтеграційного, інноваційного, креативного, які 

тим чи іншим шляхом включають у себе мотиваційні аспекти, що дозволимо 
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виділити мотиваційне управління, як центр типів управління у забезпеченні 

економічної безпеки підприємства.  

У науковій літературі [28, 40] стратегічне управляння розглядається як 

довгострокове управління бізнесом, підприємством, організацією, яке 

ґрунтується на діяльності керівного персоналу щодо формування та 

стратегічних орієнтирів у межах визначення цілей та завдань, напрямів 

діяльності підприємства, що спонукає підприємство отримати конкурентні 

переваги, вижити у довготривалій перспективі. Як бачимо, стратегічне 

управління відображає ціннісний характер діяльності персоналу та 

мотиваційний характер у досягненні своєї мети.  

Адаптивне управління - система, яка в порівнянні з уявленням, що 

склалося, більш ефективно та адекватно реагує на зміни в інституційному, 

виробничому і середовищі та завершується ухваленням ефективних 

управлінських рішень [86].Тобто, об’єктом адаптивного управління у межах 

ресурсно-процесного підходу є управлінські рішення, які здійснюють 

керівники підприємств, які у свою чергу повинні бути вмотивовані до 

здійснення цих адаптивних рішень.  

Інтеграційне управління передбачає поєднання декількох характеристик 

від принципово різних типів управління, що стосуються двох і більше об’єктів, 

та відповідно таке поєднання передбачає виходу функції мотивації на основне 

місце, оскільки реалізація його потребує волі, умінь та навичок керівничого 

персоналу.  

Рушійною силою перетворень підприємства є інноваційне управління, 

об’єктом якого є розвиток підприємства, а ефективність визначається 

характером змін зовнішнього середовища, здібностями керівника адекватно 

сприймати ці процеси та мотивувати персонал до перебудови підприємства 

відповідно до об’єктивних закономірностей. Сутність інноваційного 

управління підприємством полягає «в тому, що воно орієнтоване на розробку 

нової та модернізацію перспективної конкурентоспроможної продукції й 

технології, а також створює умови для безперервного вдосконалення 
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організації виробництва та цілеспрямованого використання внутрішніх 

резервів, створюючи можливість ефективного розвитку та зростання 

конкурентних переваг й ефективного реагування на дії зовнішнього 

середовища» [44]. Мотиваційні аспекти інноваційного управління 

відображаються у діяльності керівників, їх зацікавленості у впровадженні 

інновацій. 

Антикризове управління є найбільш наближеним до управління 

економічною безпекою підприємства, а основними його характеристиками у 

порівнянні з іншими типами управління, є те, що прийняття управлінських 

рішень в більшості здійснюється за умов високого рівня невизначеності, 

ризику, дефіциту часу, обмеженості фінансових, а інколи й трудових ресурсів, 

наявності ознак кризового стану. Тимошенко О., Буцька О., та Сафарі Ф. 

розглядають антикризове управління підприємством як «систему заходів 

передкризового (превентивного) характеру, спрямованих на проведення 

діагностики загрози банкрутства; реактивного характеру – пошук шляхів 

виходу підприємства з кризового стану; післякризового характеру, що містять 

оцінку посткризового стану підприємства та розробку і реалізацію дій щодо 

усунення підприємством негативних наслідків фінансової кризи» [170]. Тобто 

об’єктом антикризового управління є процеси кризового стану підприємства, 

які необхідно нівелювати, що відображає ресурсно-процесний підхід. 

Мотивацією керівника, який обрав тип антикризового управління є скорочення 

ризиків невизначеності та вихід підприємства у фазу стабільної діяльності.  

У креативному управлінні творчість або креатив виступає не лише як 

об'єкт управління, але й як інструмент підвищення ефективності та джерело 

інновацій, стиль управління, потенціал розвитку, людський фактор. Механізм 

креативного управління – це сукупність засобів впливу, які використовуються 

у досягненні творчого підходу до діяльності, розвитку індивідуальних 

здібностей і на цій основі підвищення ефективності роботи персоналу на 

підприємстві [170, с. 93]. Креативне управління відображає холістичний підхід 
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до діяльності підприємства та передбачає мотивацію персоналу до розвитку 

індивідуальних характеристик з метою підвищення ефективності підприємства.  

Таким чином, мотиваційне управління – це система управління 

підприємством, яка передбачає діяльність керівного персоналу щодо 

індивідуальної та загальної мотивації підприємства до стабільного розвитку та 

постійного зростання через визначені інструменти та засоби.  

Проведені теоретичні узагальнення сутності мотиваційного управління 

дозволило 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 припровадженні змін на засадах інновінгу та холічного 

підходу в забезпеченні існування підприємства як господарської одиниці (рис. 

1.14.).  

 

  

Рис. 1.14. Роль мотиваційного управління в середовищі функціонування 

підприємства 
Авторська розробка 
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Зауважимо, 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», 

визначальним елементом усієї системи економічної безпеки.  

Впровадження мотиваційного управління у систему забезпечення 

економічної безпеки підприємства потребує визначення детермінант його 

необхідності  (рис. 1.15). Детермінізм визначається причинністю як сукупністю 

обставин, що передують наслідку та викликають його [51]. У науковій 

економічній літературі детермінанти розвитку розглядають з позицій 

залежності та складу розвитку.  

 

 

Рис. 1.15 Детермінанти розвитку економічних явищ 

Узагальнено автором на онові [51] 

 

Дробот С. визначає, що «детермінантом є визначальний чинник, який 

здійснює конструктивний або деструктивний вплив на перебіг та результати 

розвитку соціально-економічної системи, врахування якого є обов’язковим для 

досягнення мети поточного або стратегічного управління, спрямованого на 

активізацію розвитку певного типу» [51]. Ми ж розглянемо детермінанти 

мотиваційного управління економічною безпекою з позиції умов, причин та 

факторів, від яких це управління залежить.  

Розглянувши поняття економічної безпеки підприємства, системи її 

забезпечення та управління можемо сформувати основні детермінанти 
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управління економічною безпекою підприємства. Оскільки підприємство 

постійно перебуває у русі та має прагнути до розвитку, то вважаємо доцільним 

сформувати основні детермінанти управління економічною безпекою із умов, 

причин та факторів, які визначають розвиток.  

Вважаємо, що нині основними умовами здійснення управління 

економічною безпекою підприємства є: законність та відповідальність; 

орієнтованість на результат; економічна самостійність; рентабельність; 

адаптивність невизначеності та ризику; постійних загроз; вільного доступу до 

ресурсів; цифровізація суспільства та економіки; галузь діяльності; сезонність; 

зміни та розвиток [77]. Усі ці умови середовища у постійному русі та зміні та 

відповідно можуть доповнюватись або скорочуватись. Зауважимо, що умови 

здійснення управління економічною безпекою підприємства ми не можемо 

розділити на внутрішні або зовнішні, оскільки усі вони так чи інакше 

знаходяться у паралельно у внутрішньому та зовнішньому середовищах 

діяльності підприємства. 

Управління економічною безпекою, як і всі сучасні економічні системи, 

елементи, процеси, повинно адаптуватися до швидких темпів змін та нових 

загроз невизначеності, які ці зміни несуть із собою. Зокрема зауважимо, що 

сутність мотиваційного управління економічною безпекою підприємства 

передбачає не просто забезпечення певного ступня захищеності інтересів, 

ресурсів підприємства, але й досягнення таких показників, які будуть сприяти 

та мотивувати підприємство до постійного розвитку. Мотиваційне управління 

економічною безпекою необхідно розширити не лише до інструментів і 

методів спонукання до ефективної праці але й тотального стимулювання 

діяльності підприємства із використанням нових інструментів та елементів 

управління.  

Основними причинами формування та необхідності мотиваційного 

управління економічною безпекою підприємства є: пошук нових інструментів 

стимулювання розвитку підприємства; забезпечення належного рівня 

захищеності інтересів підприємства та його ресурсів; задоволення потреб 
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споживачів та виробників; запобігання існуючим та попередження майбутніх 

загроз і викликів. 

Фактори економічної безпеки підприємства, що розглянуті у п.1.2. 

дозволяють виділити основні внутрішні та чинники, що входять у 

детермінанти мотиваційного управління економічною безпекою підприємства. 

На рисунку 1.16. представленні основні детермінанти забезпечення 

мотиваційного управління економічною безпекою. Розгляд основних умов, 

причин та факторів як детермінантів мотиваційного управління економічної 

безпеки свідчить про їх взаємозв’язки.  

 

 

Рис. 1.16. Детермінанти мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємства 

Авторська розробка 
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Наприклад, для забезпечення належного рівня захищеності інтересів (2.2) 

здійснюючи свою діяльність в умовах невизначеності та ризику (1.6) на 

підприємство конструктивно діють внутрішні (3.1) та зовнішні (3.2) фактори, 

результатом чого у перспективі є стійкий розвиток підприємства. Тобто за 

допомогою детермінант ми можемо описати основні процеси управління 

економічною безпекою підприємства.  

Окрім детермінант мотиваційне управління економічною безпекою 

підприємства потребує дотримання принципів [83], до яких можемо віднести: 

мотивованих інтересів, довготривалості, гармонізації, стимулювання, єдності 

та неподільності, адаптивності, захисту інтересів, інтегрованості систем 

управління (рис. 1.17). 

Принцип мотивованих інтересів полягає у тому, що уся діяльність 

суб’єктів економічних відносин відповідає їх інтересам та мотивам, а контексті 

забезпечення економічної безпеки усі суб’єкти управління нею керуються 

мотивами задоволення особистих інтересів чи /або інтересів підприємства. 

Принцип довготривалості, свідчить про те, що мотиваційне управління, окрім 

ресурсно-процесного та холістичного характеру має формуватися з 

урахуванням стратегії підприємства, що визначає довготривалість його 

процесів, заходів реалізації а також результатів. Гармонізація, як принцип 

мотиваційного управління економічною безпекою підприємства відображає 

поєднання різних типів управління економічною безпекою із використанням 

найбільш ефективних інструментів та заходів. Принцип стимулювання полягає 

у: стимулюванні діяльності персоналу, відділів, служб підприємства, як 

запоруки зростання рівня економічної безпеки.  Єдності та неподільності, за 

якого мотиваційне управління виступає як єдина неподільна система 

управління економічною безпекою із конкретними цілями та завданнями. 

Принцип адаптивності зумовлює, те, що сучасні умови ведення господарської 

діяльності потребують пристосування усіх систем підприємства до змін. 

Адаптивність мотиваційного управління заключаються у здатності до швидких 

трансформацій відповідно до нових умов та змін. 
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Рис. 1.17. Принципи мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємства  

Авторська розробка 
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Захисту інтересів, ґрунтується на основній властивості економічної 

безпеки, та полягає у захищеність інтересів підприємства та його складових в 

умовах мотиваційного управління економічною безпекою підприємств, із 

дотриманням інших принципів. Принцип інтегрованості систем управління 

передбачає, що усі системи підприємства інтегрують основні положення 

мотиваційного управління та взаємодіють між собою з метою забезпечення 

економічної безпеки.  

Мойсеєнко І. під «механізмом управління фінансово-економічною 

безпекою розглядає сукупність станів та процесів, з яких складається 

управління щодо протидії небезпекам, загрозам та ризикам, а як компоненти 

цього механізму варто розглядати принципи, методи, функції управління, 

систему управління та прийняття управлінських рішень» [120]. На основі 

проведених узагальнень формування механізмів управління, умов, факторів, 

причин та чинників мотиваційного управління можемо запропоновати 

архітектоніку (рис. 1.18) механізму мотиваційного управління щодо 

економічної безпеки підприємства, яка включає систему елементів (мету, 

завдання, принципи, функції) для досягнення ефективних параметрів 

функціонування, збереження його фінансового, виробничого і кадрового 

наповнення, формування умов для надійного функціонування та підтримання 

ринкових позицій. Відповідно до запропонованої концепції, економічний 

механізм підтримки складових економічної безпеки підприємства в умовах 

мотиваційного управління формується враховуючи мету, завдання та інтереси 

основних елементів економічної безпеки, до яких відносимо суб’єкти та 

об’єкти, які взаємодіють між собою на основі функцій, принципів та методів 

через мотиваційні інструменти (важелі, заходи, рішення, процеси, засоби) в 

умовах внутрішнього та зовнішнього середовища. Інтереси як окремий елемент 

давного підходу до формування мотиваційного управління економічною 

безпекою, є основною рушійною силою у формуванні такої системи. Мета 

мотиваційного управління економічною безпекою визначається як основа його 

формування, а від її усвідомлення залежить завдання системи забезпечення 
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економічної безпеки підприємств. Поєднання інтересів, мети та завдань 

відображається на взаємодії між суб’єктами та об’єктами економічної безпеки. 

 

 

Рис. 1.18. Концептуальний підхід формування економічного механізму 

підтримки складових економічної безпеки підприємства в умовах 

мотиваційного управління 

Авторська розробка 

 

Принципи відображають основні твердження щодо управління 

економічною безпекою відповідно до основних закономірностей її 

забезпечення. Функції визначають значення та роль мотиваційного механізму 

забезпечення економічної безпеки. Методами у контексті даного підходу є 

способи, які розкривають шляхи протидії виявленим та прогнозованим 

загрозам, небезпекам, ризикам у конкретних умовах та у визначений термін 

часу. Принципи, функції та методи реалізовуються та відображаються у 

використанні мотиваційних інструментів, до яких належать заходи, важелі, 
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засоби, процеси та рішення. Наприклад, важелі є інструментами впливу на 

об’єкт, які може використовувати суб’єкт у процесі мотиваційного управління. 

Процеси, як мотиваційні інструменти, визначають порядок здійснення функцій 

та етапів реалізації механізму управління безпекою [120]. Рішення щодо 

механізму управління фінансовою безпекою підприємства приймаються на 

основі відповідної концепції чи стратегії, яка має уточнити сутність його дії.  

Економічний механізм підтримки складових економічної безпеки 

підприємства в мовах мотиваційного управління дозволяє: ідентифікувати 

зовнішні і внутрішні небезпеки та загрози виробничо-господарському та 

фінансовому стану підприємства та розробляти заходи для їх вчасного 

усунення; забезпечити оптимальне залучення та ефективне використання 

корпоративних ресурсів підприємства; забезпечити фінансову стійкість, 

платоспроможність, ліквідність та достатню фінансову незалежність 

підприємства у довгостроковому періоді; забезпечувати достатню гнучкість та 

адаптивність при ухваленні економічних рішень; забезпечувати достатню 

економічну незалежність підприємства; забезпечувати захищеність 

економічних інтересів власників господарюючого суб’єкта; самостійно 

розробляти та впроваджувати стратегію розвитку [181]. 

Відповідно до запропонованого концептуального підходу формування 

економічного механізму підтримки складових економічної безпеки 

підприємства в умовах мотиваційного управління необхідно розробити 

алгоритм організації мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємства (рис.1.19). Організація мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємства розпочинається із розуміння та визначення його мети й 

завдань, які залежить від визначених внутрішніх та зовнішніх факторів, які на 

неї впливають. Наступними кроками у алгоритмі є вибір методів 

мотиваційного управління економічною безпекою та джерел інформації про 

зовнішнє та внутрішнє середовище. 
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Рис. 1.19. Алгоритм організації мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємства 

Авторська розробка 
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В разі, якщо виявити інформацію, що відповідає меті та завданням 

мотиваційного управління економічної безпеки підприємства не вдалося, 

необхідно знову скоститись методами для детальнішого дослідження джерел 

інформації про внутрішні та зовнішні загрози. Якщо ж, експерти виявили 

інформацію, що відповідає меті та завданням мотиваційного управління 

економічної безпеки підприємства, то необхідно дослідити відхилення 

індикаторів економічної безпеки від цільових параметрів, провести оцінку 

впливу на економічну безпеку зовнішніх та внутрішніх чинників, оцінити 

можливості та загрози мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємства. На основі усіх попередніх кроків у алгоритмі здійснюється 

обґрунтування заходів по адаптації мотиваційного управління економічною 

безпекою до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі. Використання 

даного алгоритму дозолить послідовно обґрунтувати необхідність існування 

мотиваційного управління економічною безпекою підприємства в умовах змін 

внутрішнього та зовнішнього середовищ.  

Відповідно до концептуального підходу формування економічного 

механізму підтримки складових економічної безпеки підприємства в умовах 

мотиваційного управління мотиваційними інструментами є засоби, важелі, 

заходи, процеси та рішення, які використовуються в межах забезпечення 

економічної безпеки підприємства та мають відповідну результативність. 

Взаємозалежність та впливи результативності діяльності підприємства та 

інструментів мотиваційного управління економічною безпекою підприємства 

(рис. 1.20) розглядаємо з точки зору комплексної стратегії мотиваційного 

управління економічною безпекою підприємства, чим дотримуємось 

принципів довготривалості та інтегрованості управлінських систем на 

підприємствах у контексті забезпечення економічної безпеки. Зазначимо, що 

ріст результативності діяльності підприємства відображається у розробці 

перспективних планів та зміні цільових орієнтирів відповідно умов, що 

складися, від чого залежить та чим обумовлюється відтворення рівня 

економічної безпеки відповідно до стратегії розвитку підприємства.  
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Рис. 1.20 Взаємозв’язок впливу інструментів мотиваційного управління 

економічною безпекою та результативності діяльності підприємства 

Авторська розробка 
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Визначення основних аспектів механізму мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємства дозволяє зробити висновок, що його 

впровадження на вітчизняних промислових підприємствах підвищить стан 

економічної безпеки, сприятиме розвитку та стабільності здійснення 

господарської діяльності та забезпечить зростання галузі.  

 

 

Висновки до першого розділу  

 

 

1. В результаті дослідження виявлено чотири підходи до визначення 

сутності поняття «безпека»: процесний, статичний, інтегральний та системний, 

узагальнення яких дозволяє зробити висновок, що безпека є однією із основних 

потреб суб’єктів діяльності в економічній системі, чим визначається 

мотиваційний характер дефініції «безпека». 

2. Економічна безпека відображається у рівневості даного поняття, 

яке поєднує в собі такі взаємопов’язані рівні: особистий, рівень підприємства, 

регіональний рівень, рівень безпеки галузі, національний та глобальний рівні 

економічної безпеки.  

3. Дослідження наукових підходів до визначення сутності 

«економічна безпека підприємства» розглянуто за основними напрямами: як 

системи, як стану та як комплексу заходів, відповідно до яких встановлено, що 

в сучасних умовах економічна безпека підприємства – це стан захищеності 

економічних інтересів підприємства, який забезпечує формування та 

реалізацію потенціалу в існуючих умовах та з урахуванням перспектив 

стратегічного нарощування ефективності у майбутньому. 

4. 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. 
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Структуризація системи управління економічною безпекою підприємства 

дозволила виділити її загальні складові на основі мотиваційного підходу на 

двох рівнях: ресурсному, як підґрунтя мотивації у економічній безпеці; та 

забезпечуючому рівні, як допоміжній мотиваційній складовій економічної 

безпеки.  

5. 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. 

Визначено, що мотиваційні та демотиваційні фактори, що впливають на 

економічну безпеку підприємств можуть трансформуватися та перебувають у 

постійному русі.  

6. 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. 

7. Сформовано та обґрунтовано концептуальний підхід до 

формування мотиваційного механізму як складової управління економічною 

безпекою підприємства, зумовлений структурними перебудовами та кризовими 

явищами у зовнішньому середовищі, що впливають на зниження рівня 

вмотивованості до підтримки і нарощування економічної безпеки. 

 

Наукові результати дослідження висвітлено у роботах [32, 33, 74, 77, 79, 

80, 86, 112]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК 

ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ЇЇ МОТИВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

 

2.1. Оцінка передумов формування мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємств галузі машинобудування 

 

 

Темпи розвитку економіки країни та сучасні умови функціонування 

вітчизняних підприємств спонукають їх до посилення забезпечення власної 

економічної безпеки, особливо це стосується промислових підприємств із 

довгим циклом виробництва на які значною мірою впливають зовнішні 

чинники. Сьогодні економічному життю нашої країни притаманні постійні 

зміни, результатом яких є формування основних тенденції розвитку в 

провідних галузях, зокрема й у промисловості. Свою діяльність промислові 

підприємства здійснюють в умовах мінливості, ризику та невизначеності, що 

зумовлює пошук дієвих інструментів для забезпечення належного рівня 

захищеності економічних інтересів конкретної господарської одиниці та галузі 

в цілому. Управління економічною безпекою підприємства є одним із 

встановлених економічних імперативів, які передбачають стійкий розвиток 

підприємств та захист їх інтересів перед викликами сучасності. Але сьогодні 

система управління економічною безпекою потребує оновлення 

інструментарію, методів та способів її забезпечення, тобто стимулювання 

даного вектору діяльності підприємств зумовлює використання мотиваційних 

інструментів досягнення належного рівня захищеності. Першим етапом до 

досягнення поставлених цілей є аналіз основних тенденцій галузі 

машинобудування, як передумов, що дозволять визначити необхідність 

формування мотиваційного управління економічною безпекою підприємств в 

галузі машинобудування. У вітчизняних реаліях сучасний період розвитку 

економіки країни супроводжується кризовими явищами, які спостерігаються в 
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різних галузях та підприємствах. Зміни рівня невизначеності зовнішнього 

середовища спонукає підприємства до пошуку шляхів удосконалення його 

діяльності через формування потенціалу та урахування особливостей як 

конкурентної переваги функціонування на вибраних ринках, так і забезпечення 

управління економічною безпекою [3]. 

Як фундаментальний комплекс по забезпеченню відтворювальних 

процесів в економіці та відновлення її конкурентоспроможності, на 

сьогоднішній день вітчизняне машинобудування майже повністю втратило свій 

потенціал та не сприяє належним чином відтворенню активної частини 

основного капіталу країни, що є передумовами для формування загроз 

економічній безпеці підприємств машинобудування. Особливості економічної 

та господарської діяльності вітчизняних підприємств машинобудування 

вказують на відсутність ознак стійкості їх функціонування, що 

підтверджується існуючою ситуацією в сфері машинобудівного виробництва 

[48]. Зауважимо, що попри визначені проблеми галузь машинобудування 

сьогодні залишається потужною частиною обробної промисловості та об’єднує 

діяльність 7 304 підприємств різної форми власності із 347 661 зайнятих осіб 

[132], саме тому мотиваційне управління економічною безпекою є дієвим 

механізмом зростання галузі.  

Розвиток машинобудування України визначається тенденціями 

глобальних ринків. Нині, світова торгівля продукцією машинобудування 

зростає із середньорічним темпом 3,1%, досягнувши в 2017 році 7,3 трлн. дол. 

США. В структурі світової торгівлі частка готової продукції складає близько 

53% та залишається сталою протягом останніх десяти років. Найбільші обсяги 

продукції машинобудування у світовій торгівлі припадають на комп’ютерну, 

електронну та оптичну продукцію – 2,8 трлн. дол. США або 39%; машини та 

устаткування – 1,5 трлн. дол. США (21%); автотранспортні засоби, причепи та 

напівпричепи – 1,5 трлн. дол. США(21%). Найбільш сталими сегментами 

світової торгівлі машинобудівною продукцією залишаються автотранспортні 

засоби (996 млрд. дол. США), електронні компоненти (901 млрд. дол. США), 
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обладнання зв’язку (694 млрд. дол. США), комп’ютери та їх допоміжне 

устаткування (610 млрд. дол. США), повітряні літальні апарати (396 млрд. дол. 

США) [119]. (рис. 2.1.). 

 

 

Рис. 2.1 Структура сегментів світової торгівлі машинобудівною 

продукцією 

Узагальнено автором на онові [119] 

 

Сьогодні загальноприйнятим макроекономічним показником, який 

відображає економічну діяльність в державі є валовий внутрішній продукт 

(ВВП). Якщо розглядати структуру ВВП України відповідно до виробничого 

методу, то у 2019 році частка переробної промисловості у ВВП країни 

становила 10,84% (рис. 2.2.) або 430 666 млн. грн. Як можна спостерігати із 

рис.2.2. з кожним роком переробна промисловість зростає паралельно ВВП 

країни. Пороте, якщо розглядати саме частку переробної промисловості у ВВП, 

то бачимо, що у 2014 році вона становила 12,23%, що було найвищим 

показником за досліджуваний період (2013-2019 р. р.), проте у 2015 році 

скоротилась до 11,9%, у 2016 році знову зросла до 12,22%, проте з 2017 року 

продовжує падати. Із 2013 по 2019 роки, саме у 2019 році частка переробної 

промисловості у ВВП країни скоротилась до найменшого показника за 

досліджуваний період. Скорочення частки переробної промисловості у ВВП 

країни свідчить про зниження ділової активності підприємств, що пов’язана із 

втратами ринків збуту, зростанням витрат, зниженням 
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конкурентоспроможності підприємств, що в сукупності факторів в умовах 

трансформацій в економіці негативно впливає на економічну безпеку 

промислових підприємств, зокрема на їх мотивацію до зростання її рівня.  

 

 

Рис. 2.2. Динаміка ВВП та переробної промисловості України за 2013-

2019 роки, млн. грн. 

Узагальнено автором на онові [132] 

 

Галузь машинобудування є провідною галуззю промисловості України, 

яка включає в себе діяльність 7 304 малих, середніх та великих підприємств, 

які забезпечують виробництво автотранспортних засобів та їх обладнання, 

залізничного транспорту, повітряних літальних апаратів, електричного 

устаткування, електричних побутових приладів, сільськогосподарської техніки 

та машин. У вітчизняному машинобудуванні налагоджене 

конкурентоспроможне виробництво морських та річкових суден, ракетно-

космічної техніки, виготовлення машин та обладнання для легкої і харчової 

промисловості [168]. Усі підприємства машинобудівної галузі нині 

перебувають в умовах трансформаційних процесів як у зовнішньому 

середовищі їх діяльності так і у внутрішньому, що зумовлює посилення уваги 

керівництва підприємств до проблем забезпечення економічної безпеки та 

управління нею. Визначення передумов мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємства потребує аналізу деяких показників 

діяльності машинобудівних підприємств. Зауважимо, що незважаючи на 

скорочення частки переробних підприємств у ВВП на протязі останніх років (з 
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2017 року) спостерігаємо невелике зростання кількості підприємств 

машинобудівної галузі (рис. 2.3.), що демонструє певну мотивацію 

підприємств до зростання галузі.  

 

 
 

Рис. 2.3. Динаміка кількості суб’єктів господарювання машинобудівної 

галузі у 2013-2019 р. р. 

Узагальнено автором на онові [132] 

 

Так, найменша кількість підприємств машинобудування в Україні за 

досліджуваний період спостерігалась у 2014 році - 6 479, у 2015 різко 

збільшилась до 6 865 підприємств, але у 2016 році знову скоротилась до 6 602 

підприємств. Таке скорочення пов’язане із втратами ринків збуту, політикою 

держави щодо забезпечення національної безпеки (скорочення торговельних 

відносин) та захопленням східних територій країни та АР Крим агресором. 

Починаючи із 2017 року кількість суб’єктів господарювання починає зростати, 

а у 2019 році становить 7 304. Проте, збільшення кількості підприємств 

свідчить лише про покращення економічної ситуації в країні та не означає, що 

вони зможуть забезпечити собі належний рівень захищеності та сприятимуть 

зростанню галузі, оскільки для того щоб побудувати ефективну систему 

мотиваційного управління економічною безпекою підприємства необхідно 

використати усі наявні та можливі ресурси підприємства. Вважаємо, що 

передумови формування мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємства доцільно розглядати відповідно до основних складових 

економічної безпеки: виробничо-господарської, фінансово-інвестиційної та 

кадрово-персональної.  
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Виробничо-господарську складову економічної безпеки підприємств 

машинобудування, у контексті визначення передумов формування 

мотиваційного управління, можна охарактеризувати за обсягами виробленої та 

реалізованої продукції, витратами на виробництво продукції та доданою 

вартістю за витратами виробництва підприємств. Оскільки основною 

діяльністю машинобудівних підприємств є виробництво продукції, то 

відповідно її обсяги будуть свідчити про мотивацію підприємств галузі до 

нарощення діяльності та забезпечення економічної безпеки.  

 

 
Рис. 2.4. Динаміка обсягів виробленої продукції підприємств 

машинобудівної галузі у 2013-2019 роках, млн. грн. 

Узагальнено автором на онові [132] 

 

Відповідно до рис. 2.4. спостерігаємо поступове зростання обсягів 

виробленої продукції підприємств машинобудівної галузі: у 2014 році відбувся 

спад обсягів виробленої продукції з 138 759,8 млн. грн до 120 766,9 млн. грн., 

проте починаючи з 2015 році показник виробничо-господарської складової 

економічної безпеки починає зростати все більшими темпами, наприклад у 

2017 році ріст виробленої продукції зріс на 36 940,3 млн. грн. у порівнянні із 

попереднім роком. Загалом за сім досліджуваних років обсяги виробленої 

продукції підприємствами машинобудування збільшились на суму 106 505,5 

млн. грн., що в певній мірі відповідає зростанню кількості підприємств, та 

відображають їх вмотивованість до забезпечення економічної безпеки.  

Умовою забезпечення оптимально рівня економічної безпеки, при 

формуванні управління нею, є врахування обсягів реалізованої продукції, адже 
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їх виробництво без належної реалізації не принесе підприємствам вигоди. 

Відповідно до зростання обсягів виробленої продукції на вітчизняних 

підприємствах відбувається також зростання реалізованої продукції. 

Оптимальне співвідношення цих двох показників показує здатність 

підприємства до стимулювання конкурентної реалізації продукції, завоювання 

або збереження ринків збуту (рис. 2.5), а також дозволяє сформувати запас 

виробленої продукції для використання у майбутніх періодах у разі проблем із 

виробництвом.  
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Рис. 2.5. Динаміка обсягів реалізованої продукції підприємств 

машинобудівної галузі, 2013-2019 р. р., млн. грн 

Узагальнено автором на онові [132] 

 

Таким чином, підприємства машинобудування дбають про стабільність 

виробничих процесів та безперервність у постачанні готової продукції, 

оскільки особливістю галузі є переважно великі стадії життєвого циклу товару. 

У порівнянні із 2013 роком у 2019 році обсяги реалізованої продукції зросли на 

104 363,27 млн. грн. У 2019 році обсяги реалізованої продукції перевищують 

більше ніж у 2 рази даний показник у 2014 році. Така ситуація, дає нам 

зрозуміти, що мотиваційними стимулами до забезпечення розвитку може бути 

не лише отримання прибутки, а й прагнення до пошуку нових ринків збуту, та 

свідчить про необхідність використання мотиваційних механізмів в управлінні 

економічною безпекою підприємств.  
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Необхідність формування мотиваційного управління економічною 

берекою підприємств також зумовлюється показниками витрат на виробництво 

продукції. У табл. 2.1. наведені дані, щодо витрат на виробництво продукції 

підприємств машинобудування за їх розмірами. У 2014 році почалось 

скорочення витрат на виробництво продукції із 115 527,82 млн. грн до 

98 973,03 млн. грн., що свідчить про скорочення обсягів виробництва (рис. 2.4), 

та зниження їх мотивацій.  

Таблиця 2.1  

Витрати на виробництво продукції підприємств машинобудування 

за їх розмірами, 2013-2019 рр.р. млн грн. 
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2013 60431,71 0,52 46983,45 0,41 8112,67 0,07 115527,82 

2014 43514,57 0,44 48009,56 0,49 7448,90 0,08 98973,03 

2015 38899,62 0,35 62311,54 0,56 10750,18 0,10 111961,34 

2016 39191,77 0,31 71633,55 0,57 13944,02 0,11 124769,33 

2017 44264,72 0,28 97815,86 0,61 17884,91 0,11 159965,48 

2018 66422,11 0,34 105398,76 0,54 23600,72 0,12 195421,58 

2019 88215,85 0,41 103658,11 0,48 22150,31 0,10 214024,26 

Узагальнено автором на онові [132] 

 

Характерною особливістю витрат на виробництво продукції 

машинобудівних підприємств є змін структури відповідно до розмірів суб’єктів 

господарювання. Так у 2013 році частка витрат великих підприємств становила 

52%, середніх 41%, а малих лише 7%, проте з 2014 року частка малих та 

середніх підприємств у витратах на виробництво продукції почала зростати, а у 

2017 році великі підприємства становили 28%, середні 61%, а малі 11%. Дані 

зміни у структурі витрат свідчать про скорочення кількості великих 

підприємств і, відповідно, скорочення виробництва продукції великими 

підприємствами та посилення ролі середніх підприємств у промисловості 

країни. Значного зростання у витратах на виробництво продукції набули малі 
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машинобудівні підприємства: іх частка зросла із 7% у 2013 році до 12% у 2019 

році.  

Кожен із елементів доданої вартості має змістовне навантаження, з 

одного боку додана вартість розкриває результативність виробництва, а з 

іншого – рівень мотивації працівників до продуктивної роботи, ступінь 

технічного та матеріального забезпечення виробництва, забезпеченість його 

необхідним устаткуванням, технологіями та даними [69], що дозволяє 

визначити її вплив на економічну безпеку підприємства. На рис. 2.6. 

представлена динаміка доданої вартості за витратами підприємств 

машинобудування у 2013-2019 роках.  

 

 
Рис. 2.6. Додана вартість за витратами виробництва підприємств 

машинобудування у 2013-2019 роках, млн. грн 

Узагальнено автором на онові [132] 

 

Як бачимо, пропри скорочення частки переробної промисловості у ВВП 

країни (рис. 2.2.) додана вартість підприємств машинобудування зростає: у 

2013 році вона становила 53117 млн. грн., у кризових для галузі 2014-20015 

роках скоротилась до 49293,3 млн. грн. та 52375,3 млн грн відповідно, порте 

уже в 2016 році відбувся значний ріст показника, що пов’язано із тим, що 

значна кількість підприємств машинобудування має контракти на виробництво 

продукції для оборонного комплексу держави, і у 2019 році він становить 

93195,9 млн. грн. Отже, для підвищення конкурентоспроможності галузі 

машинобудування, яка впливає на зростання ВВП країни, варто 

удосконалювати систему управління економічною безпекою через мотивацію 
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до керування доданою вартістю на рівні підприємства, яка буде позбавлена 

структурних викривлень. 

Активи підприємства характеризують його виробничі можливості та 

дозволяють оцінити виробничо-господарську складову економічної безпеки 

підприємств машинобудування, а їх структура та динаміка є однією із 

основних передумов мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємств (табл.2.2).  

Таблиця 2.2  

Активи підприємств машинобудування, 2013-2019 р.р. млн. грн. 

Рік Необоротні активи Оборотні активи 

Необоротні активи та 

групи вибуття 

2013 66797,73 114711,10 67,02 

2014 67284,63 119370,51 149,00 

2015 64330,55 136446,19 56,01 

2016 65821,19 148904,32 40,79 

2017 73137,09 171023,35 45,35 

2018 73494,24 176599,40 135,29 

2019 89466,54 194718,50 273,46 

Узагальнено автором на онові [132] 

 

Як бачимо, з табл. 2.2. за досліджуваний період відбулось зростання 

активів підприємств машинобудування, тільки у 2015 та 2016 роках відбулось 

скорочення активів: необоротні активи у 2015 році 64330,55 млн. грн., у 2016 

році 65821,19 млн. грн., оборотні активи у 2015 році 136446,19 млн. грн., у 

2016 році 148904,32 млн. грн.. Проте у 2017 році відбулось зростання 

показників: необоротні активи збільшились до 73137,09 млн. грн., оборотні 

активи зросли до 171023,35 млн. грн. У 2018 та 2019 роках відбулось 

збільшення необоротні активів та груп вибуття, що свідчить про зростання 

мотивації на підприємствах машинобудування до оновлення основних засобів.  

Для оптимального функціонування підприємств та забезпечення 

належного рівня їх економічної безпеки, у них має бути забезпечене певне 

співвідношення між оборотними та необоротними активами. Галузь 

машинобудування належить до галузей економіки де необоротні активи мають 

досить вагоме значення, впливають на виробництво продукції, загальну 
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ліквідність, ділову активність та платоспроможність. На рис. 2.7. наведена 

структура активів підприємств машинобудування у 2019 році.  

Дані, що представлені на рис.2.7. свідчать про те, що необоротні активи у 

2019 році становили 31,45%, оборотні активи 68,45%, а необоротні активи та 

групи вибуття 0,10%. Вважаємо, що таке співвідношення дозволить 

підприємствам здійснювати свою діяльність, проте скорочення частки 

необоротних активів може свідчити про проблеми у підприємств із 

забезпеченням виробництва продукції, стимулюванням до оновленням 

основних засобів, скорочення нематеріальних активів, що в майбутньому 

негативно впливатиме на рівень економічної безпеки, що є передумовою до 

формування мотиваційного управління економічною безпекою підприємств. 

 

 

Рис. 2.7. Структура активів підприємств машинобудування, %, 2019 р. 

Узагальнено автором на онові [132] 

 

Фінансово-інвестиційна складова економічної безпеки у контексті 

мотиваційного управління економічною безпекою, є частиною забезпечуючого 

рівня, тому важливим є дослідження основних фінансових показників галузі 

машинобудування країни, до яких відносимо: чистий прибуток суб’єктів 

господарювання, що дозволяє розглянути структуру підприємств за 

прибутковістю чи збитковістю, рентабельність діяльності підприємств та 

капітальні інвестиції, які відображають основині мотиви та інтереси власників 

господарюючих суб’єктів.  
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Динаміка фінансових результатів суб’єктів господарювання 

машинобудівної галузі (рис. 2.8) свідчить про коливання отриманих 

результатів на протязі 2013-2019 років від збитків до прибутків. Так, у 2013 

році сума чистого прибутку, як основного мотиву їх діяльності, який отримали 

підприємства машинобудування становила 2 768,6 млн. грн., проте у 2014 році 

підприємства галузі отримали збитки у сумі 22 380,2 млн грн., у 2015 році сума 

збитків зменшилась до скоротилась до 15 374 млн. грн., а у 2016 році збитки 

зменшились до 732,2 млн. грн. Лише у 2017 році результати діяльності 

підприємств машинобудування досягли позитивних показників (прибутків) у 

сумі 6 119,7 млн. грн, у 2018 році прибутки продовжували зростати до 7 505,3 

млн грн., і у 2019 році становили 19 852,1 млн. грн. Такі тривалі проблеми в 

галузі із отриманням позитивних фінансових результатів пов’язані із 

специфікою галузі, тривалим операційним циклом виробництва продукції, 

необхідністю модернізації застарілих та неефективних основних засобів. Дана 

ситуація свідчить про те, що управління економічною безпекою підприємства 

має враховувати не лише економічні чинники, але й інші, політичні, соціальні, 

національних інтересів тощо та умовами, що впливатимуть на мотиваційне 

управління економічною безпекою підприємств.  

 

 

Рис. 2.8. Динаміка фінансових результатів суб’єктів господарювання 

машинобудівної галузі, 2013-2019 роках, млн. грн 

Узагальнено автором на онові [132] 
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Проте, зростання збитку, як фінансового результату, у підприємств 

машинобудівної галузі не свідчить проте, що всі суб’єкти господарювання 

отримали збиток, а вказує, що ті підприємства, що тримали збиток значно 

переважають результати тих, що отримали прибуток. Нині основним мотивом 

діяльності підприємств, їх метою є досягнення позитивного результату, тобто 

отримання прибутку. При розгляді прибутковості як інструменту 

мотиваційного управління економічною безпекою важливо врахувати кількість 

підприємств, які отримали прибутки чи збитки, адже це відображає скільки 

підприємств є вмотивованими до провадження оптимальної діяльності, 

забезпечення розвитку у майбутньому ( рис. 2.9.).  

 

 

Рис. 2.9. Структура підприємств машинобудування за 

прибутковістю/збитковістю, 2013-2019 р.р., % 

Узагальнено автором на онові [132] 

 

Як бачимо, у 2013-2014 роках кількість підприємств, що отримали збитки 

коливалась в межах 35,8-33,6%, проте, як свідчить динаміка фінансових 

результатів (рис 2.7.) 2014 рік характеризувався значним рівнем збитку. У 2015-

2016 роках частка збиткових підприємств скоротилась до26 % та 23,1%, а 

збитки залишались на рівні 15 374 млн. грн. (2015 р.) та 732,2 млн. грн. (2016 

р.)., а це свідчить про невідповідність кількості прибуткових та збиткових 

підприємств обсягам їх фінансових результатів. З 2017 року частка збиткових 

підприємств продовжує повільно зростати, що свідчить про, те що на все 
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більшій кількості господарських одиниць виникають проблеми з 

налагодженням організації прибуткової діяльності, що в майбутньому буде 

відображатися у проблемах управління підприємством, в тому числі й 

управління економічною безпекою [84]. Тобто такі підприємства у своїй 

діяльності не змогли знайти необхідні інструменти мотивації діяльності, а 

прибуток як мотив не завжди залежить тільки від внутрішнього управління 

підприємством.  

Одним із відносних показників стану економічної безпеки підприємства 

є рентабельність. На рис. 2.10 наведена динаміка показників рентабельності, 

які свідчать про проблеми в галузі у 2014-2016 роках.  

 

 
Рис. 2.10.Динаміка показників рентабельності підприємств 

машинобудівної галузі у 2013-2019 роках, % 

Узагальнено автором на онові [132] 

 

Також бачимо, що в період 2013 року та 2015-2018 років рентабельність 

операційної діяльності значно перевищувала рентабельність всієї діяльності, 

що свідчить про вищу ефективність операційної діяльності ніж всієї. У 2014 

році рентабельність підприємств скоротилась до -13,3%, тобто галузь 

працювала на резервах, відповідно не маючи можливостей вкладати кошти у 

розвиток, така ситуація спостерігалась і у 2015 і у 2016 роках, проте у 2015 році 

рентабельність операційної діяльності зросла до 3,4%, а рентабельність 

підприємства залишалась збитковою -8%. Дана різниця між показниками 

рентабельності свідчить про незбалансованість видів діяльності на 
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підприємствах та необхідності управління ним та може впливати на 

економічну безпеку, механізми управління нею, та зумовлює врахування таких 

аспектів при формуванні мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємств.  

Окрім отримання прибутку та забезпечення рентабельності наступним 

показником, що впливає на мотиваційне управління економічною безпекою 

підприємства є інвестиції, зокрема капітальні інвестиції, які мають 

стратегічний характер та сприяють розвитку підприємства. На рис. 2.11. 

представлена динаміка капітальних інвестицій машинобудівних підприємств, 

які показують позитивну динаміку, навіть у 2014 році.  

 

 
Рис. 2.11 Динаміка капітальних інвестицій підприємств машинобудівної 

галузі у 2013-2019 роках, млн. грн 

Узагальнено автором на онові [132] 

 

Проте найбільш виражено зростання капітальних інвестицій почали 

зростати за останні 3 роки: 3 2017 по 2019 рік показник виріс з 10465,439 млн. 

грн. до 12313,04 млн грн. Зростання капітальних інвестицій свідчить про 

вкладення коштів у розвиток підприємства, оновлення його фондів, що в 

майбутньому забезпечить їм зростання якості продукції, її кількості та 

конкурентоспроможності на ринках, що знайде відображення у посиленні 

економічної безпеки підприємств. Позитивна динаміка капітальних інвестицій 

свідчить про те, що керівництво машинобудівних підприємств розуміє 

важливість вкладення коштів у розвиток, а саме розуміння того, що ресурси 

необхідно вкладати у власне підприємство уже є сприятливою передумовою 
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формування на підприємствах машинобудування мотиваційного управління 

економічною безпекою.  

Кадрово-персональна складова економічної безпеки підприємств складає 

основу забезпечення належного рівня економічної безпеки. Оцінку передумов 

формування мотиваційного управління економічною безпекою підприємства 

не можливо провести без аналізу основних показників, що стосуються 

діяльності персоналу машинобудівних підприємств. Кількість зайнятих 

працівників характеризує галузь та визначає її роль на ринку праці. Як бачимо 

з рис. 2.12 кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання 

машинобудівної галузі поступово з кожним роком зменшується, а збільшення 

кількості підприємств (рис.2.3) не впливає на скорочення зайнятого населення 

у машинобудуванні, така ситуація значною мірою впливає на економічну 

безпеку підприємства та відображає необхідність мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємств.  

 

 

Рис.2.12 Динаміка середньої працівників та кількості зайнятих 

працівників у суб’єктів господарювання машинобудівної галузі  

у 2013-2019 роках, осіб 

Узагальнено автором на онові [132] 

 

Так, у 2013 році у галузі машинобудування було зайнято 488 786 осіб, що 

становило значну частку у загальній кількості економічно-активного 

населення. Проте із 2014 року з кожним наступних відбувається скорочення 

зайнятих працівників у галузі машинобудування. Навіть зростання виробничих 
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(рис. 2.4, 2.5., 2.6) та фінансових показників у 2017 році не покращили 

ситуацію із кількістю зайнятого населення у галузі в у 2019 році їх кількість 

скоротилась до 342 971 осіб. Такі негативні тенденції свідчать про зменшення 

інтересів до промислових підприємств у населення, що є наслідком відсутності 

або неефективності застосування мотиваційних інструментів; а також 

впровадження у машинобудування інструментів цифровізації (Індустрія 4.0) 

[76]; зменшення загальної кількості населення в країні. Значне скорочення 

працівників ми розцінюємо як загрозу економічній безпеці підприємства, яку 

можна вирішити шляхом впровадження мотиваційного управління 

економічною безпекою.  

Окрім кількості зайнятих працівників на рівень кадрово-персональної 

складової економічної безпеки підприємств впливають кількість найнятих 

працівників, яку ми можемо дослідити за розмірами підприємств 

машинобудування (табл. 2.3.), що у майбутньому може впливати на практичні 

умови впровадження мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємств.  

Таблиця 2.3 

Кількість найманих працівників у суб’єктів великого, середнього, 

малого машинобудівної галузі у 2013-2019* роках 
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2013 190791 38,9 258383 52,7 40936 8,4 

2014 148120 35,0 239605 56,6 35317 8,4 

2015 111015 29,9 226684 61,1 33319 9,0 

2016 93366 26,3 226645 64,0 34393 9,7 

2017 86745 24,1 н н н н 

2018 99192 28,1 н н н н 

2019 112494 32,8 н н н н 

*н-дані щодо найманих працівників середніх та малих підприємств не оприлюднюються з 

метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо 

конфіденційності статистичної інформації. 

 

Узагальнено автором на онові [132] 

Як бачимо, найбільше найманих працівників у середніх господарських 

суб’єктах до 64%, та відповідно найменшу частку, (оскільки в галузі їх також 
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найменша частка ) займають малі господарські підприємства. У великих 

підприємств у 2019 році було 112 494 найманих працівників, що на 78 297 осіб 

менше ніж у 2013 році.  Найменша кількість найнятих працівників на великих 

підприємствах галузі була у 2017 році та становила 86 745 осіб, у тому ж році 

частка великих підприємств скоритись до 24,1 % у загальній кількості 

зайнятих. Скорочення найманих працівників, як зайнятих у галузі (рис.2.12) є 

передумовою зростання загроз кадрово-персональній складовій економічної 

безпеки та потребує нових інструментів до її зростання.  

Витрати на персонал відображають фінансову складову кадрово-

персональної безпеки, та включаються у загальні витрати підприємства. У 

табл. 2.4. наведені обсяги витрат на персонал підприємств машинобудівної 

галузі у 2013-2019 роках, яка свідчить про зростання даного показника не 

залежно від зменшення кількості працівників чи отриманих прибутків. 

Таблиця 2.4 

Витрати на персонал підприємств машинобудівної галузі 

 у 2013-2019 роках  

Рік  

Всього в галузі, млн. грн На 1 працівника, грн  

Витрати на 

персонал 

Витрати 

на оплату 

праці 

Відрахування 

на соціальні 

заходи 

Витрати на 

персонал 

Витрати на 

оплату праці 

Відрахування 

на соціальні 

заходи 

2013 25459,7 18585 6874,75 58963,22 43041,71 15921,51 

2014 23098,9 16858,3 6240,56 63276,25 46181,08 17095,18 

2015 24670,7 18507,4 6163,25 77217,46 57926,92 19290,54 

2016 27494,4 22572 4922,42 89261,48 73280,69 15980,79 

2017 37790,6 31151,3 6639,27 118330,7 97541,71 20789,04 

2018 46756,7 38480,8 8275,86 147870,2 121697,4 26172,78 

2019 54382,5 44817 9565,49 178069,2 146748,2 31321,08 

Узагальнено автором на онові [132] 

 

Так, у 2013 році витрати підприємства машинобудування на персонал 

становили 25459,7 млн. грн., та складалися із 18585 млн. грн. витрат на оплату 

праці та 6874,75 млн. грн. витрат на соціальні заходи. На одного працівника 

гагаузі в середньому припадало 58963,22 грн. загальних витрат на персонал. У 

кризовому 2014 році витрати на персонал дещо скоротились до 23098,9 млн. 

грн., проте починаючи із 2015 році даний показник почав зростати. У 2019 році 
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витрати на персонал підприємств галузі машинобудування становлять 54382,5 

млн. грн., з них 44817 млн. грн. витрати на оплату праці та 9565,49 витрати на 

соціальні заходи, або середні витрати на 1 працівника 178069,2 грн. Такі 

зростання пов1язані зі скороченням кількості працівників із одночасним 

зростанням обсягів виробництва та реалізації продукції.  

Окрім внутрішньогосподарських причин збільшення витрат на оплату 

праці, до зовнішніх причин можемо віднести зростання мінімальної заробітної 

плати, що закріплено законодавством, зростання податків та соціальних 

платежів, ріст середньої заробітної плати, інфляційні процеси, тобто на 

зростання витрат на персонал окрім економічних чинників впливають також і 

політичні, які можуть також бути й джерелами загроз економічній безпеці 

підприємства, що важливо усвідомлювати при формуванні мотиваційного 

управління економічною безпекою підприємств.  

Витрати на оплату праці можна розглядати й за розмірами підприємств 

машинобудування (табл. 2.5.). 

Таблиця 2.5  

Витрати на оплату праці суб’єктів великого, середнього, малого 

машинобудівної галузі у 2013-2019 роках 

Роки 

Витрати на 

оплату праці, 

млн. грн 

У тому числі 

великі підприємства середні підприємства малі підприємства 

м
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о
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о
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2013 18542,7688 8648,8637 46,7 8924,4386 48,1 969,4665 5,2 

2014 16822,2146 6832,9924 40,6 9095,5880 54,1 893,6342 5,3 

2015 18475,0203 6701,7079 36,3 10663,8855 57,7 1109,4269 6,0 

2016 22531,9075 6795,8967 30,2 14377,3182 63,8 1358,6926 6,0 

2017 31102,2894 8663,1869 27,9 20388,2225 65,5 2050,8800 6,6 

2018 38423,7717 12703,6364 33,0 22963,9074 59,8 2756,2279 7,2 

2019 44763,3154 17332,0060 38,7 24347,2282 54,4 3084,0812 6,9 

Узагальнено автором на онові [132] 

 

Структура витрат на оплату праці відповідно до розміру підприємств 

свідчить про зростання частки середніх підприємств за визначеним 

показником: у 2013 році частка витрат на оплату праці великих та середніх 
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підприємств складали 46,7% та 48,1% відповідно, проте уже в 2017 році 27,9% 

становили великі підприємства, а 65,5 % - середні. Дещо збільшили свою 

частку у витратах на оплату праці малі підприємства із 5,2% у 2013 році до 

максимальних 7,2% у 2018 році. Аналіз структури витрат на оплату праці, як і 

попередні досліджені показники свідчать про зростання ролі середніх 

підприємств у галузі машинобудування. Якщо розглядати дану тенденцію у 

контексті забезпечення економічної безпеки підприємств, то однозначно, що 

середні підприємства є більш керованими та простішими за організаційними 

структурами, і відповідно для забезпечення належного рівня економічної 

безпеки середні підприємства  

 Окрім виробничо-господарської, фінансово-інвестиціної та кадрово-

персональної складової економічної безпеки та впливу розглянутих чинників 

на їх рівень, у сучасному світі для забезпечення належного рівня економічної 

безпеки та мотивації до її покращення досить важливим є рівень застосування 

цифрових технологій та інформаційних інструментів у діяльності підприємств. 

Дослідити рівень цифровізації та її впливу на економічну безпеку підприємств 

машинобудування є досить складним завданням. Одним із показників є 

вкладення капітальних інвестицій у придбання програмного забезпечення (рис. 

2. 13). Сучасні умови цифрової економіки мотивують підприємства до 

оновлення та активного використання цифрових даних та інформаційних 

ресурсів. Як бачимо, вкладення коштів у програмне забезпечення 

підприємствами машинобудування не зупинялось навіть у кризові для галузі 

2014-2016 роки, коли у структурі дохідності переважали збитки над 

прибутками. В останні два роки спостерігається збільшення обсягів 

капітальних інвестицій у інформаційні ресурси, у 2018 році було вкладено 

137,64 млн. грн., а у 2019 році 127,09 млн. грн., що дозволяє зробити висновок 

про зростання ролі цифрових технологій у діяльності машинобудівних 

підприємств, що сприятиме оптимізації управління економічною безпекою. 
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Рис. 2.13 Динаміка капітальних інвестицій у придбання програмного 

забезпечення підприємствами машинобудування у 2013-2019 роках, млн. грн 

Узагальнено автором на онові [132] 

 

Отже, оцінка передумов мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємств свідчить про сприятливі умови до його впровадження 

саме на підприємствах машинобудівної галузі. Попри скорочення таких 

показників як частка переробної галузі у ВВП країни, кількості зайнятого 

населення на підприємствах галузі та кількості підприємств, інші не менш 

важливі показники демонструють зростання. Зростання обсягів реалізованої 

продукції, чистого прибутку та рентабельності свідчать про наявний потенціал 

галузі до впровадження саме мотиваційного управління економічною 

безпекою, адже воно передбачає забезпечення не лише інтересів власників 

підприємств, але й усіх елементів системи економічної безпеки підприємств.  

 

 

2.2. Методичні підходи до аналізу ефективності складових 

економічної безпеки підприємств машинобудування 

 

 

Своєчасне виявлення загроз та небезпек, та впровадження заходів щодо 

їх подолання та забезпечення економічної безпеки у контекстів мотиваційного 

управління нею, потребує оцінку усіх аспектів діяльності підприємства через 

аналіз складових економічної безпеки. Оцінка економічної безпеки передбачає 

точне вираження сукупності економічних характеристик функціонування 
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підприємства про його здатність забезпечити стійкий розвиток як у поточному 

періоді, так і в майбутніх, а також опосередковано свідчить про рівень 

компетентності керівників підприємства в управлінні економічною безпеко 

[93]. Сучасні дослідники пропонують нам значну кількість теоретико-

методичних підходів до оцінки економічної безпеки в залежності від галузі, 

специфіки та умов діяльності досліджуваного підприємства. Для того, щоб 

обрати той, чи інший підхід до оцінки рівня економічної безпеки необхідно 

врахувати чинники, що впливатимуть на їх вибір (рис 2.14).  

 

 
 

Рис. 2.14. Чинники, що визначають вибір підходів до оцінки економічної 

безпеки 
Авторська розробка 

 

Вважаємо, що система оцінки економічної безпеки підприємства має 

характеризуватись наступними властивостями: своєчасність проведення, 

забезпечення якісних показників, точність результатів, комплексність 

(поєднання різних методів, показників, критеріїв), постійність та системність 

проведення, інформаційно забезпеченими та інші [85]. На основі, цього 

можемо запропонувати здійснювати оцінку економічної безпеки підприємств 

відповідно до теоретико-методичного підходу оцінювання економічної безпеки 

машинобудівних підприємств (рис. 2.15.). Об’єктами оцінювання рівня 

економічної безпеки обрано сім підприємств машинобудівної галузі: Державне 



102 

підприємство Харківський машинобудівний завод «ФЕД» [47]; Державне 

підприємство «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН» [46], 

Акціонерне товариство «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» [134]; 

Публічне акціонерне товариство «АвтоКрАЗ» [155]; Публічне акціонерне 

товариство «Крюкiвський вагонобудівний завод» [154]; Публічне акціонерне 

товариство «Мотор Січ» [156]; Публічне акціонерне товариство 

«Дніпропетровський стрілочний завод» [153].  

Оцінку економічної безпеки підприємств машинобудівної галузі 

доцільно розпочати із аналізу виробничо-господарської складової, показники 

якої згруповані у три основні групи: оцінка основних засобів, оцінка 

рентабельності, оцінка ділової активності. Оцінка основних засобів, включає в 

себе наступні показники: стану основних засобів (коефіцієнти зносу та 

придатності) та їх ефективності (фондовіддача, фондомісткість) (табл. 2.6).  

Коефіцієнт зносу та коефіцієнт придатності характеризують технічний та 

моральний стан основних засобів, тобто ступінь їх зносу та придатності, які 

відображаються на рівні економічної безпеки. Найбільш загрозливого значення 

в межах 0,941 – 0,950 коефіцієнт заносу основних засобів демонструє аналіз 

ПАТ «АвтоКрАЗ». Така застарілість основних засобів призводить до 

скорочення інших показників діяльності підприємства, проблем із 

виробництвом, скороченням продуктивності праці, зростанням витрат на 

обслуговування застарілих основних засобів.  ДП «Конотопський 

авіаремонтний завод «АВІАКОН» у 2019 році вклав кошти у оновлення 

основних засобів, відповідно й коефіцієнт зносу становить 0,226.  На 

оптимальному рівні коефіцієнт зносу та коефіцієнт придатності залишаються у 

ПАТ «Мотор Січ»( Кз 0,301 – 0,4; Кп 0,699 – 0,6), проте відбувається 

незазначене зростання даних показників. Для машинобудівних підприємств 

знос та придатність основних засобів впливає на економічну безпеку, оскільки 

їх погіршення відображається у кількості виробленої продукції, витратах на 

оновлення виробничих фондів, тобто впливає на стан фінансово-інвестиційної 

та кадрово-персональної складових.  
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Рис. 2.15. Теоретико-методичний підхід щодо оцінювання рівня економічної безпеки машинобудівних підприємств 
Авторська розробка  
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Таблиця 2.6  

Динаміка показників ефективності основних засобів 

машинобудівних підприємств  
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Коефіцієнт зносу  

2015 0,731 0,610 0,231 0,941 0,301 0,438 0,620 

2016 0,761 0,633 0,234 0,944 0,330 0,490 0,636 

2017 0,791 0,666 0,415 0,947 0,375 0,526 0,636 

2018 0,830 0,639 0,488 0,949 0,384 0,528 0,591 

2019 0,814 0,226 0,528 0,950 0,400 0,541 0,434 

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 

Фондовіддача 

2015 8,39 14,62 1,00 6,01 2,06 2,03 1,89 

2016 7,30 12,48 0,96 6,98 2,38 3,84 2,68 

2017 9,90 12,50 0,53 4,65 1,64 7,30 4,23 

2018 13,25 10,16 1,00 4,14 2,14 9,59 4,17 

2019 12,07 2,32 1,98 3,95 1,70 13,87 1,71 

Фондомісткість 

2015 0,12 0,07 1,00 0,17 0,49 0,49 0,53 

2016 0,14 0,08 1,04 0,14 0,42 0,26 0,37 

2017 0,10 0,08 1,88 0,22 0,61 0,14 0,24 

2018 0,08 0,10 1,00 0,24 0,47 0,10 0,24 

2019 0,08 0,43 0,50 0,25 0,59 0,07 0,58 

Авторська розробка 

 

Фондовіддача та фондомісткість відображають ефективність 

використання виробничих потужностей підприємств машинобування, що 

відображається на стані економічної безпеки. Фондовіддача характеризує 

ефективність використання основних засобів для виробництва продукції у 

отриманих доходах та показує, скільки продукції одержує підприємство із 

кожної гривні, вкладеної у основні фонди [50]. Таким чином, найбільшу 

ефективність використання основних засобів демонструють ДП «Харківський 
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машинобудівний завод» «ФЕД», ДП «Конотопський авіаремонтний завод 

«АВІАКОН» та ПАТ «Крюкiвський вагонобудівний завод», а скорочення 

відбувається фондовіддачі відбувається ПАТ «АвтоКрАЗ» та в ПАТ «Мотор 

Січ». Негативний вплив на стан економічної безпеки й загрозливі коливання 

фондовіддачі демонструють показники АТ «Автомобільна Компанія «Богдан 

Моторс». Фондомісткість є показником, що визначає, на яку суму потрібно 

придбати основних виробничих фондів підприємству для випуску необхідних 

обсягів продукції[50], тим самим відображаючи оптимальний стан 

економічної безпеки основних фондів. Тобто зростання даного показника 

свідчить про загрозливі тенденції у виробничих фондах підприємства, що 

впливають на загальний стан економічної безпеки. За результатами аналізу 

АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» потребує вкладення капіталу у 

виробничі фонди, проте у 2019 році підприємству вдалося забезпечити 

оптимальний рівень даного показника у контексті економічної безпеки.  

Основним мотивом діяльності будь якого підприємства є отримання 

прибутків, проте нині, у контексті забезпечення економічної безпеки воно має 

супроводжуватись належним рівнем рентабельності (табл. 2.7.) Чиста 

рентабельність реалізації відображає відношення чистого прибутку до чистого 

доходу реалізації продукції, тобто відображає прибутковість реалізованої 

продукції. Три підприємства АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс», 

ПАТ «АвтоКрАЗ» та ПАТ «Крюкiвський вагонобудівний завод» показують 

негативні значення даного показника, що свідчать про збитковість та загрози 

для економічної безпеки.  

У ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» є найвищий півень даного 

показника, який коливається у межах 0,219-0,143, проте темпи його скорочення 

можуть у майбутніх періодах призвести до збитковості, тому прийняті 

управлінські рішення мають бути спрямовані на забезпечення зростання рівня 

чистої рентабельності реалізації.  
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Таблиця 2.7 

Динаміка показників рентабельності машинобудівних підприємств  
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Чиста рентабельність 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 

Рентабельність 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 

Рентабельність активів 

2015 0,399 0,524 0,009 0,076 0,314 0,001 0,240 

2016 0,304 0,420 0,039 0,096 0,251 0,037 0,239 

2017 0,394 0,368 0,018 0,061 0,254 0,197 0,362 

2018 0,405 0,411 0,060 0,014 0,287 0,196 0,396 

2019 0,542 0,240 0,212 0,002 0,168 0,301 0,202 

Рентабельність власного капіталу 

2015 0,170 0,482 0,619 -0,264 0,145 -0,203 0,150 

2016 0,112 0,230 0,157 -1,110 0,239 -0,058 0,191 

2017 0,127 0,233 0,154 -2,074 0,125 0,151 0,406 

2018 0,103 0,026 -0,005 -65,687 0,141 0,183 0,301 

2019 0,118 0,040 -0,129 1,000 0,059 0,255 0,086 

Рентабельність основних засобів 

2015 1,196 3,327 -1,214 -0,541 0,299 -0,678 0,414 

2016 0,934 1,706 -0,410 -1,134 0,584 -0,201 0,664 

2017 1,108 2,073 -0,792 -0,713 0,317 0,304 1,735 

2018 1,090 0,204 0,026 -0,354 0,407 0,848 1,208 

2019 1,116 0,125 0,678 -19,128 0,174 0,115 0,244 

Авторська розробка 
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Рентабельність основної діяльності відображає прибутковість основної 

діяльності машинобудівних підприємств. Найбільш загрозлива ситуація у ПАТ 

«АвтоКрАЗ», де даний показник відображає збитковість та проблеми у 

забезпеченні економічної безпеки. Така ситуація сприятиме посиленню 

скорочення рівня економічної безпеки та, знову ж таки, потребує 

запровадження ефективного управління рівнем рентабельності у контексті 

мотиваційного управління для забезпечення належного рівня економічної 

безпеки.  

Рентабельність активів відображає позитивні або негативні результати 

використання активів підприємствами машинобудування, що відображається 

на рівні економічної безпеки. Оптимальне значення даного показника у 

контексті забезпечення економічної безпеки становить 0,25 для галузі 

машинобудування, а середній отриманий результат по досліджуваних 

підприємствах становить 0,23, що є загалом позитивним та свідчить про 

належний рівень забезпечення прибутковості підприємств через активи, 

Зауважимо, що негативну динаміку даного показника бачимо тільки ПАТ 

«АвтоКрАЗ». Рентабельність власного капіталу відображає роль власного 

капіталу у прибутковості підприємства та у забезпеченні економічної безпеки 

відповідно. Усі досліджені підприємства демонструють негативні зміни даного 

показника, що свідчить про зменшення власного капіталу, у деяких випадках із 

загрозливими темпами (АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс», ПАТ 

«АвтоКрАЗ»), що в майбутніх періодах впливатиме на ліквідність, 

платоспроможність та розвиток підприємства. Такий негативний стан свідчить 

про скорочення рівня виробничо-господарської складової економічної безпеки, 

тож при формуванні мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємств слід враховувати посилення використання мотиваційних 

інструментів саме у напрямі зростання рентабельності власного капіталу. 

Рентабельність основних засобів, як показник стану виробничо-господарської 

складової економічної безпеки машинобудівних підприємстві відображає 

значення основних засобів у прибутковості чи збитковості підприємств. 
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Загалом даний показник свідчить загальне скорочення у 2019 році (всі окрім 

ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» та незначне зростання у АТ 

«Автомобільна Компанія «Богдан Моторс»). Отримані результати показують, 

що вартість основних засобів перевищують отримані прибутки, що у контексті 

мотиваційного управління економічною безпекою свідчать про стимулювання 

оновлення основних засобів із залученням не лише прибутку, а й інших джерел 

фінансування.  

Ділова активність (табл. 2.8) свідчить про здатність підприємства, зокрема 

його виробничо-господарської складової, до забезпечення динамічного 

розвитку та досягнення цілей та завдань, тобто досягнення оптимального рівня 

економічної безпеки. Основними мотивами оцінки та аналізу ділової 

активності підприємств машинобудування є здійснення ефективних 

управлінських рішень з метою забезпечення оптимального рівня економічної 

безпеки, сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності в умовах 

ринкового середовища (рис. 2.8).  

Розраховані показники ділової активності підприємств машинобудування 

свідчать про їх вплив на економічну безпеку підприємства, а динаміка їх 

дослідження дозволяє виявити процесні впливи на управління економічною 

безпекою. Наприклад, загальна оборотність капіталу або оборотність активів 

показує, яка кількість чистого доходу від реалізації продукції припадає на 1 

гривню активів підприємства. Найнижчий показник коефіцієнту був у 2015 

році в АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» та становив 0,160, тобто 

лише 0,16 грн припадало на 1 грн активів, що свідчило про їх неефективне 

використання. Проте, підприємство з кожним роком нарощувало значення 

даного показника і у 2019 році він становив 1,165, що позитивно впливає на 

рівень його економічної безпеки. 

Найбільше значення даного показника демонструє ПАТ «Крюкiвський 

вагонобудівний завод» у 2019 році на 1 гривню активів якого припадало 1,847 

грн реалізованої продукції. 
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Таблиця 2.8 

Динаміка показників ділової активності машинобудівних підприємств  
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Загальна оборотність капіталу  

2015 0,937 0,959 0,160 0,328 0,834 0,414 0,616 

2016 0,683 1,010 0,169 0,315 0,666 0,659 0,714 

2017 0,869 0,861 0,138 0,196 0,418 1,262 0,882 

2018 0,838 0,863 0,376 0,151 0,516 1,488 0,945 

2019 0,986 0,559 1,165 0,330 0,415 1,847 0,550 

Оборотність запасів 

2015 1,892 3,033 3,684 7,435 1,914 1,597 4,802 

2016 1,275 2,174 3,975 5,143 1,313 2,405 5,196 

2017 1,536 2,481 1,896 2,706 0,792 4,956 6,849 

2018 1,498 2,473 5,044 2,019 1,051 3,135 4,985 

2019 1,759 1,263 9,175 2,137 0,743 4,394 3,034 

Оборотність готової продукції 

2015 4,730 38,870 18,119 37,317 31,444 15,497 1064,486 

2016 2,719 77,902 35,993 10,253 25,020 159,342 133,547 

2017 3,846 37,037 4,641 5,512 10,873 135,765 357,024 

2018 2,983 138,137 64,130 5,439 11,874 93,743 121,646 

2019 4,537 31,141 40,085 5,263 9,809 39,059 3149,302 

Оборотність власного капіталу 

2015 1,194 2,117 -0,511 2,936 1,282 0,607 0,686 

2016 0,877 1,679 -0,368 6,831 0,972 1,110 0,771 

2017 1,134 1,405 -0,103 13,522 0,646 1,754 0,988 

2018 1,257 1,298 -0,183 767,104 0,743 2,076 1,040 

2019 1,273 0,740 -0,378 -0,206 0,573 2,560 0,604 

Оборотність дебіторської заборгованості  

2015 9,325 3,883 0,313 0,783 6,024 2,929 2,927 

2016 6,243 6,252 0,326 0,643 6,236 2,373 4,213 

2017 5,575 3,085 0,366 0,393 5,085 6,078 3,307 

2018 5,217 3,868 1,181 0,303 3,474 9,942 3,134 

2019 6,745 5,605 9,994 1,088 4,087 8,378 2,282 

Оборотність кредиторської заборгованості 

2015 7,066 2,024 0,357 0,517 3,469 4,937 9,826 

2016 4,574 3,366 0,360 0,469 2,621 2,190 18,541 

2017 4,775 2,408 0,137 0,283 1,831 8,335 11,089 

2018 2,864 2,724 0,123 0,204 2,834 6,768 16,143 

2019 5,584 2,717 0,285 0,127 2,598 8,978 21,812 

Авторська розробка 
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Скорочення загальної оборотності капіталу спостерігається у ПАТ 

«Мотор Січ» (з 0,834 у 2015 році до 0,415 у 2019 році), на що необхідно 

звернути увагу керівництву підприємства у межах моніторингу економічної 

безпеки. Стабільно високі показники коефіцієнта показують ПАТ 

«Крюкiвський вагонобудівний завод» та ДП «Харківський машинобудівний 

завод» «ФЕД» (де значення не перевищує 1, що дозволяє отримати запас 

ділової активності у майбутніх періодах).  

Зауважимо, що високі показники коефіцієнту оборотності запасів 

показують АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» ( від 3,684 у 2015 

році до 9,175 у 2019 році) та ПАТ «Крюкiвський вагонобудівний завод» ( від 

1,597 у 2015 році до 4,394 у 2019 році), що свідчить про те, що підприємства 

активно реалізовують свої запаси. На ДП «Конотопський авіаремонтний завод 

«АВІАКОН», ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Дніпропетровський 

стрілочний завод» відбувається скорочення даного показника, що свідчить про 

зниження ефективності використання запасів. Аналіз оборотності запасів 

дозоляє виявити можливості системи економічної безпеки до формування 

резервів зростання у майбутніх періодах, то свідчить про схильність 

виробничо-господарської складової економічної безпеки до впровадження 

мотиваційного управління нею. 

Оборотність готової продукції демонструє досить високі показники, що 

дозволяє зробити висновки, що досліджувані підприємства вмотивовані до 

використання готової продукції із максимальною ефективністю, не переводячи 

її у категорію запасів. Проте, найнижчі показники оборотності готової 

продукції у ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» відповідно: 4,730; 

2,719; 3,846 ; 2,983; 4,537, а також спостерігається тенденція до скорочення 

показника кожні кілька років. У результаті дослідження (табл. 2.8) 

спостерігаємо загальну тенденцію до скорочення оборотності власного 

капіталу, причиною якого є зниження вартості власного капіталу. Критичні 

показники АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» свідчать про 

зниження ефективності власного капіталу у забезпеченні розвитку 
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підприємства. Високі значення коефіцієнту та постійний їх ріст має ПАТ 

«Крюкiвський вагонобудівний завод» (0,607 – 2,560), таким чином 

підприємство доволі ефективно використовує власний капітал, що дозволяє 

підвищити фінансову стійкість, зменшити фінансові загрози та позитивно 

впливає на рівень економічної безпеки. 

На усіх підприємствах відбувається зростання оборотності дебіторської 

заборгованості (табл. 2.8), що свідчить про ефективність її використання, 

швидкі темпи обертання, зростання чистого доходу від реалізації продукції. 

Найвищі показники оборотності дебіторської заборгованості має ПАТ 

«Крюкiвський вагонобудівний завод», які збільшились із 2,929 у 2015 році до 

8,378 у 2019 році. Досить низький рівень оборотності дебіторської 

заборгованості має ПАТ «АвтоКрАЗ» (у середньому 0,642), що вказує на 

слабкий рівень ефективності дебіторської заборгованості, а у контексті 

економічної безпеки є загрозою, яка може призвести до проблем із клієнтами 

та фінансовою стійкістю підприємства, однією із причин такого низького 

значення показника є списання безнадійної дебіторської заборгованості у 

зв’язку із закінченням строків позивної давності, що свідчить про наявні 

пробрели підприємства із партнерами. Оборотність кредиторської 

заборгованості відображає стан економічної безпеки через наявність або 

відсутність обігових коштів та визначає необхідність залучення кредитів. 

Найнижчі значення показника мають АК «Богдан Моторс» та ПАТ 

«АвтоКрАЗ», які за досліджуваний період не перевищують одиниці та 

продовжують скорочуватись, що має спонукати дані підприємства залучати 

кредитні ресурси для здійснення діяльності. Такі низькі значення АК «Богдан 

Моторс» (середнє значення якого 0,252) та ПАТ «АвтоКрАЗ» (середнє 

значення якого 0,320) та їх динаміка вказують на зростання кредиторської 

заборгованості. Найвищі значення оборотності кредиторської заборгованості 

має ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» (у 2015 – 9,826, а у 2019 – 

21,812), що вказує на наявність вільних обігових коштів, низький рівень 

залучення кредитних ресурсів та високу фінансову стійкість. 
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Таким чином, здійснивши оцінку показників ділової активності 

підприємств машинобудування слід зауважити, що на протязі досліджуваного 

періоду (2015-2019 р.р.) відбувається зниження ефективності використання 

активів підприємств, що у майбутніх періодах буде мати негативний вплив на 

рівень їх економічної безпеки та може сприяти формуванню на підприємствах 

мотиваційного управління економічною безпекою. 

Оцінка фінансово-інвестиційної складової економічної безпеки 

підприємств машинобудування може проводитись у двох напрямах: оцінка 

ліквідності й платоспроможності та оцінка фінансової стійкості. Оцінка 

ліквідності та платоспроможності дозволить зробити висновки про стан активів 

підприємств, їх мобільності та здатності до перетравлень, для цього нами 

обрано два показника коефіцієнт абсолютної ліквідності та коефіцієнт 

покриття (табл 2.9.).  

Таблиця 2.9 

Динаміка показників ліквідності та платоспроможності 

машинобудівних підприємств  
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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 покриття  

2015 4,846 1,846 1,329 1,149 2,784 6,745 10,634 

2016 4,551 2,799 1,230 1,127 2,786 2,591 18,873 

2017 4,086 2,316 0,564 0,849 3,197 5,056 8,671 

2018 2,665 2,548 0,196 1,235 4,050 3,674 11,663 

2019 4,177 3,135 0,088 0,307 4,485 4,076 25,078 

Авторська розробка 
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Ліквідність підприємства, зокрема його фінансових активів впливає на 

стан та забезпечення економічної безпеки через характеристики мобільності та 

адаптивності до умов середовища, що склалося. Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності свідчить про наявність на підприємстві найбільш ліквідних активів 

(гроші та їх еквіваленти) та рівень забезпеченості кредиторської заборгованості 

даними активами, тобто визначення на скільки швидко підприємство здатне 

погасити поточну заборгованість. Оптимальне значення коефіцієнту 

абсолютної ліквідності є більше 0,2, таким чином спостерігаємо, що проблеми 

забезпечення платоспроможності мають АТ «Автомобільна Компанія «Богдан 

Моторс» (середнє значення 0,033) та ПАТ «АвтоКрАЗ» (середнє значення 

0,012). Такий загрозливий стан абсолютної ліквідності свідчить про втрату 

платоспроможності, зростання збитковості та надмірне залучення позикових 

коштів. Коефіцієнт покриття свідчить про стан поточної ліквідності 

підприємства, а у досліджуваних підприємств середня значення даного 

показника становить 4,44, що удвічі перевищує оптимальне значення 

показника (2-2,5). 

Тобто, стан оборотних активів підприємств машинобудування дозволяє 

забезпечити довгострокові зобов’язання та кредитування, що є позитивним 

чинником забезпечення належного рівня економічної безпеки підприємств. 

Підтримка на належному рівні коефіцієнта покриття мотивує підприємство, у 

разі потреби, забезпечити залучення довгострокового фінансування. Найбільші 

проблеми щодо покриття довгострокових зобов’язань оборотними активами 

має АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс», значення коефіцієнта тут 

коливається в межах загроз економічні й безпеці 1,329 у 2015 році до 0,088 у 

2019 році, такий спад даного показника є значною загрозою 

платоспроможності підприємства та буде мати наслідки у майбутніх періодах. 

Керівництву підприємства необхідно звернути увагу на заходи, щодо 

зростання даного показника, адже скорочення або відсутність 

платоспроможності може призвести до критичного рівня економічної безпеки 

та банкрутства.  
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Економічна безпека підприємств водночас залежить та впливає на його 

фінансову стійкість, яка відображає стійкість фінансових ресурсів у контексті 

економічної безпеки, а загрозливий стан фінансової стійкості впливає на 

ймовірність банкрутства та втрату платоспроможності підприємством (табл. 

2.10). Коефіцієнт співвідношення позичених і власних коштів дозволяє виявити 

залежність власного фінансування від залученого. При нормативному значенні 

менше 1, катастрофічних масштабів співвідношення позичених і власних 

коштів демонструє розрахований коефіцієнт на ПАТ «АвтоКрАЗ», де у 2018 

році він становив 5067,445, це пов’язано із різким зростанням залучення 

капіталу та критичним зменшенням обсягів власного, що свідчить про нестійке 

загрозливе фінансове становище підприємства та можливість банкрутства 

через неспроможність забезпечити покриття залучених коштів у майбутніх 

періодах. Найкращий рівень коефіцієнту співвідношення позичених та власних 

коштів демонструє ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод», значення 

якого коливаються в межах 0,120- 0,081. ДП «Харківський машинобудівний 

завод» «ФЕД», ДП «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН», ПАТ 

«Мотор Січ», ПАТ «Крюкiвський вагонобудівний завод», ПАТ 

«Дніпропетровський стрілочний завод» відповідно до отриманих результатів є 

автономними та можуть забезпечити належний рівень економічної безпеки при 

фінансовій достатності власних коштів. Протилежна ситуація у АТ« 

Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» (від -0,314 до -3,083 ) та ПАТ 

«АвтоКрАЗ» ( від 0,112 до -1,599). 

Коефіцієнт маневреності власних коштів свідчить про їх скорочення на 

усіх досліджуваних підприємствах машинобудівної галузі у 2019 році, що є 

відображенням зростання загроз щодо ліквідності у майбутніх періодах. Тільки 

ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» демонструє покращення 

показника із 0,043 у 2015 році до 0,066 у 2019 році, що свідчить про 

стабільність та пропорційність зростання власних оборотних та власних 

коштів.  
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Таблиця 2.10 

Динаміка показників фінансової стійкості машинобудівних 

підприємств  
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Коефіцієнт співвідношення позичених і власних коштів 

2015 0,274 1,207 4,186 7,961 0,539 0,465 0,115 

2016 0,284 0,662 3,180 20,695 0,458 0,684 0,081 

2017 0,304 0,632 1,749 67,988 0,548 0,390 0,120 

2018 0,500 0,504 1,487 5067,445 0,439 0,395 0,100 

2019 0,291 0,323 1,324 1,625 0,381 0,386 0,099 

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 маневреності власних коштів 

2015 0,819 1,931 -1,902 6,533 1,029 0,829 0,743 

2016 0,872 1,396 -1,256 16,419 1,033 1,314 0,785 

2017 0,970 1,352 -0,426 40,597 1,128 1,064 0,773 

2018 1,170 1,213 -0,292 4632,915 1,062 1,127 0,752 

2019 0,952 0,854 -0,116 -0,500 0,989 1,162 0,695 

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу 

2015 0,215 0,547 1,314 0,888 0,351 0,318 0,103 

2016 0,221 0,398 1,459 0,954 0,314 0,406 0,075 

2017 0,233 0,387 2,334 0,986 0,354 0,280 0,107 

2018 0,333 0,335 3,052 1,000 0,305 0,283 0,091 

2019 0,225 0,244 4,083 2,599 0,276 0,278 0,090 

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів 

2015 0,095 0,139 1,570 0,695 0,145 0,255 0,043 

2016із  0,084 0,141 1,863 0,860 0,081 0,150 0,038 

2017 0,063 0,046 1,712 0,953 0,163 0,152 0,030 

2018 0,058 0,027 0,000 0,999 0,151 0,081 0,035 

2019 0,059 0,048 0,000 0,000 0,138 0,092 0,066 

Коефіцієнт фінансової стійкості  

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

2016 0,851 0,700 0,531 0,329 0,746 0,699 0,962 

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 

Авторська розробка 
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Коефіцієнт концентрації залученого капіталу, що має нормативне 

значення менше 0,5 свідчить про частку залученого капіталу у загальних 

активах підприємства та визначає залежність підприємства від залучених 

коштів, тобто є індикатором адаптивності економічної безпеки до змін у 

структурі капіталу. У двох досліджених підприємствах спостерігається 

ситуація, коли залучений капітал перевищує вартість усього підприємства, що 

вже є загрозливим становищем та свідчить про витрату економічної безпеки та 

необхідності залучення антикризових та інших заходів що до повернення 

оптимального стану економічної безпеки. Стан коефіцієнту концентрації 

залученого капіталу в АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» вказує на 

те, що забучений капітал перевищує баланс підприємства на у 4,083 рази у 

2019 році. А на підприємстві ПАТ «АвтоКрАЗ» даний показник із 2015 року 

поступово збільшився із 0,888 до 2,599 у 2019 році. Дані підприємства мають 

низький рівень економічної безпеки фінансово-інвестиційної складової.  

Дослідження коефіцієнту довгострокового залучення позикових коштів 

показує скорочення на усіх досліджених підприємствах розмірів 

довгострокового забезпечення. Зауважимо, що підприємства, які мають у своїй 

структурі власності державне фінансування не використовують 

довгострокового кредитування банків. Оптимальне значення даного показника 

має скорочуватись. Так, ДП «Харківський машинобудівний завод» «ФЕД» 

відбувається скорочення коефіцієнту довгострокового залучення позикових 

коштів із 0,095 у 2015 році до 0,059 у 2019 році. Зростання коефіцієнту 

довгострокового залучення позикових коштів відбувається на ПАТ 

«АвтоКрАЗ» на протязі 2015-2018 років із 0,695 у 2018 5 до 0,999 у 2018 році, 

яке свідчило проте, що сума довгострокових зобов’язань досягла рівня 

власного капіталу, що негативно впливає на стан економічної безпеки. Проте у 

2019 році ПАТ «АвтоКрАЗ» погасили довгострокові кредити та забезпечення 

за рахунок власного капіталу та поточних зобов’язань та забезпечень, а така 

різка зміна структури капіталу негативно спливає на економічну безпеку. 

Значне перевищення нормативних значень спостерігається і в АТ 
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«Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» у 2015-2017 роках, а погашення 

довгострокових зобов’язань за рахунок власного капіталу та поточного 

кредитування є загрозою для фінансово-інвестиційної складової економічної 

безпеки підприємства.  

Кадрово-персональна складова економічної безпеки підприємства є 

вирішальною складовою її забезпечення, адже від кадрів, їх персонального 

складу та компетентностей залежить стан функціонування підприємства. Саме 

тому мотиваційне управління економічною безпекою підприємства має досить 

значну вагу в забезпеченні його належного функціонування та розвитку у 

сучасних умовах ведення господарської діяльності. У своє чергу, кадрова 

безпека підприємства є характеристикою стану захищеності підприємства на 

усіх рівнях його економічних відносин від впливу конкретних загроз, 

зумовлених Інтелектуально-кадровими чинниками [92], та залежить від 

мотивації елементів кадрово-персональної складової діяльності підприємства. 

Оцінка стану економічної безпеки підприємства, відповідно до 

запропонованого теоретико-методичного підходу (п.2.2. рис. 2.9.) має 

проводитись відповідно й через кадрово-персональну складову економічної 

безпеки, яка відграє провідну роль у мотиваційному управлінні економічною 

безпекою машинобудівних підприємств. Для цього пропонуємо використати 

відносні показники: фондоозброєність, коефіцієнт загальної продуктивності 

праці, коефіцієнт прибутковості (збитковості) на одного працюючого, 

коефіцієнт соціального забезпечення, коефіцієнт зростання середньої кількості 

працівників, коефіцієнт плинності кадрів, коефіцієнт зростання продуктивності 

праці (табл. 2.11.). Зростання конкурентоспроможності та посилення 

економічної безпеки підприємств машинобудування залежить від 

раціонального поєднання використання його ресурсів, в першу чергу основних 

засобів та персоналу, що відображає показник фондоозброєності. Величина 

даного показника показує, яка частина вартості основних виробничих фондів 

припадає на одного працівника [192], яка для забезпечення розвитку кадрово-

персональної складової економічної безпеки повинна зростати.   
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Таблиця 2.11 

Динаміка показників кадрово-персональної складової 

машинобудівних підприємств  
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Фондоозброєність 

2015 24,300 64,255 677,491 82,777 182,302 108,552 385,753 

2016 23,972 63,311 656,216 75,849 212,952 109,931 379,618 

2017 23,314 62,996 783,375 78,835 242,844 105,906 398,301 

2018 19,948 72,683 915,508 89,712 275,934 108,390 450,206 

2019 26,246 227,783 859,527 90,975 324,561 106,387 743,533 

Коефіцієнт загальної продуктивності праці 

2015 203,797 939,642 678,926 497,492 374,707 220,244 728,407 

2016 174,987 789,834 629,771 529,333 506,247 421,900 1018,118 

2017 230,713 787,515 415,911 366,278 397,420 772,681 1684,077 

2018 264,307 738,286 911,795 371,057 590,468 1039,619 1877,190 

2019 316,842 527,456 1703,945 359,086 550,816 1476,102 1271,278 

Коефіцієнт прибутковості (збитковості) на одного працюючого 

2015 29,074 213,759 -822,255 -44,777 54,490 -73,639 159,662 

2016 22,387 108,003 -268,794 -86,003 124,445 -22,144 252,041 

2017 25,834 130,620 -620,193 -56,178 77,028 66,677 527,117 

2018 21,736 14,844 24,176 -31,773 112,253 91,864 543,874 

2019 29,281 28,376 582,989 -1740,161 56,352 147,224 181,472 

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 зростання середньої кількості працівників 

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

2016 0,919 1,010 1,039 1,036 0,954 0,901 0,993 

2017 0,932 1,008 1,000 0,921 0,971 0,977 0,987 

2018 0,969 1,045 1,044 0,840 0,959 1,065 1,093 

2019 0,920 1,002 0,978 0,963 0,873 1,061 0,941 

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 

Авторська розробка 
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Щодо отриманих результатів оцінки фондоозброєності, як показника 

стану економічної безпеки кадрово-персональної складової, то із семи 

досліджуваних підприємств чотири (ПАТ «Мотор Січ», ПАТ 

«Дніпропетровський стрілочний завод», АТ «Автомобільна Компанія «Богдан 

Моторс») демонтують постійну стійку тенденцію до зростання 

фондоозброєності, а інші три (ДП «Харківський машинобудівний завод». 

«ФЕД», ДП «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН», ПАТ 

«АвтоКрАЗ») показують нерівномірне зростання або скорочення показника, 

тобто відсутність вектору до позитивного зростання. Оптимальні значення 

продуктивності праці повинні зростати, адже вони відображають затрати часу 

працівників на виробництво продукції. ПАТ «Крюкiвський вагонобудівний 

завод» та ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» показують 

стабільне зростання коефіцієнту загальної продуктивності праці, що свідчить 

про належний рівень захищеності інтересів підприємства як господарської 

одиниці щодо ефективного використанням ресурсів персоналу. Проте, інші 

досліджувані підприємства мають проблеми щодо забезпечення загальної 

продуктивності праці, що в майбутньому сприятиме посиленню впливів загроз 

на забезпечення економічної безпеки. Наприклад, ПАТ «АвтоКрАЗ» 

коефіцієнт продуктивності праці скоротився із 529,333 у 2016 році до 359,086 у 

2019 році, що свідчить про проблеми кадрової та виробничої складової 

економічної безпеки.  

Коефіцієнт соціального забезпечення відображає включеність 

підприємства у забезпечення соціальних заходів роботи з персоналом, зокрема 

це стосується його мотивації. Свідчить про частку витрачених фінансових 

ресурсів на соціальні заходи у загальних доходах підприємства, а його 

нормативні значення повинні зростати, проте не перевищувати 0,22, адже буде 

впливати на формування прибутку. Нині соціальне забезпечення, особливо на 

підприємствах машинобудування, є важливим фактором мотивації персоналу 

та залучення можливих кадрів до роботи. 
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Із досліджуваних підприємств ДП «Конотопський авіаремонтний завод 

«АВІАКОН» дбає про зростання коефіцієнта соціального забезпечення: у 2015 

році 0,034, а у 2019 році показник збільшився у три рази до значення 0,094. 

Також зростання коефіцієнта, попри наявність збитків та інших проблем, 

показує ПАТ «АвтоКрАЗ», що свідчить по його соціальну спрямованість. 

Коефіцієнт зростання середньої кількості працівників свідчить про зростання 

чи зменшення кількості працівників у контексті забезпечення персоналом 

діяльності підприємства, як фактору, що впливає на економічну безпеку. 

Швидкі темпи скорочення даного показника свідчать по проблеми кількісного 

забезпечення кадрової складової економічної безпеки підприємства. Найбільш 

відчутне скорочення даного показника відбулось на ДП «Харківський 

машинобудівний завод» «ФЕД» (0,920) , ПАТ «АвтоКрАЗ» (0,963) та ПАТ 

«Мотор Січ» (0,873), що свідчить про проблеми у динних підприємств щодо 

мотивації персоналу до роботи на підприємстві.  

Коефіцієнт плинності кадрів, як і попередній показник свідчить по 

забезпечення кількісного складу кадрово-персональної підсистеми 

забезпечення економічної безпеки підприємства. Значна плинність кадрів у 

сумі з швидким темпами скорочення кількості персоналу (коефіцієнт зростання 

середньої кількості працівників) загрожує забезпеченню належної роботи 

погіршенню якості компетентностей кадрового складу, продуктивності праці, 

витрачанню фінансових ресурсів без користі для діяльності підприємства, 

може свідчити про проблеми в управлінні. У галузі машинобудування 

плинність кадрів є досить значним фактором, що впливає на економічну 

безпеку, адже підготовка кваліфікованого персоналу у такій науко- та 

ресурсоємній галузі потребує часу та практичної підготовки, яку можна 

забезпечити лише шляхом найму молодих спеціалістів із їх подальшим 

навчанням. Найбільша плинність кадрів спостерігається на ПАТ «АвтоКрАЗ» ( 

у 2016 р. 10,1% - та у 2017 р. – 19%), , що свідчить про проблемі питання щодо 

кадрово-персональної складової економічної безпеки. Невисокі показники 

плинності кадрів показують ПАТ «Крюкiвський вагонобудівний завод» та ДП 



121 

«Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН». Коефіцієнт зростання 

продуктивності праці дозволяє виявити загрозливі тенденції ефективності 

роботи працівників, а отже може свідчити про слабку їх мотивацію до 

забезпечення економічної безпеки підприємства. Попри, те, що за деякими 

показниками оцінки кадрово-персональної складової економічної безпеки ДП 

«Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН» показує високі результати, 

проте для підприємства залишається проблемою підвищення рівня 

продуктивності праці, оскільки коефіцієнт зростання продуктивності праці 

стабільно скорочуються та коливається у межах від 0,997 до 0,714.  

Отже, оцінка кадрово-персональної складової економічної безпеки 

підприємства дозволила виявити у деяких підприємствах фактори зростання 

(ДП «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН», ПАТ «Крюкiвський 

вагонобудівний завод» ), а в інших загрозливі показники. Загалом оцінка 

кадрово-персональної складової економічної безпеки свідчить нормальний її 

стан на підприємствах машинобудування. Таким чином, розраховані та 

обґрунтовані показники є підставою для розробки та аналізу інтегрального 

показника стану економічної безпеки у контексті мотиваційного управління. 

Усі досліджені складові економічної безпеки свідчать про наявні проблеми 

щодо забезпечення того чи іншого стану економічної безпеки.  

 

 

2.3. Науково-практичний підхід до оцінювання загроз кадрово-

персональної складової економічної безпеки підприємств у контексті 

мотиваційного управління 

 

 

Розвиток суспільних відносин та динамічність середовища 

функціонування підприємства сприяють впровадженню на машинобудівних 

підприємствах мотиваційного управління економічною безпекою, яке потребує 

оцінювання та аналізу не лише відносних показників стану складових 
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економічної безпеки, але й врахування загроз, що впливають та відповідно 

формують основну складову економічної безпеки у контексті мотиваційного 

управління, кадрово-персональну складову. Для здійснення аналізу та оцінки 

впливу загроз на кадрово-персональну складову економічної безпеки, то її 

мотивації необхідне залучення експертів, оскільки окрім економічного збитку 

від загроз кадрово-персональній складовій економічній безпеці існують і 

нематеріальні втрати, що сприяють зниженню морального духу на 

підприємстві, псуванню іміджу та репутації фірми, зниженню вартості акцій та 

порушенню ділових відносин із партнерами. Таким чином, господарюючі 

суб’єкти відчувають зростання впливу загроз зі сторони власного персоналу, 

які пов’язані зі збільшенням ризиків в управлінні економічною безпекою та 

персоналом [143]. Негативні наслідки таких ризиків можуть відображатися у 

зменшенні ефективності системи управління підприємства, зниженні мотивації 

до розвитку та, у найгірших випадках, повній його втраті власником, тому 

оцінювання та врахування загроз кадрово-персональної складової економічної 

безпеки дає можливість зменшити їх вплив на виробничо-господарську та 

фінансово-інвестиційну діяльність підприємств та стан економічної безпеки. 

Формування мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємств через кадрово-персональну складову в умовах постійних змін 

відбувається під дією багатьох видів загроз, вплив яких у деяких випадках 

можна виразити у вигляді певних економіко-статистичних моделей 

дослідження сукупності взаємозв’язків між їх складовими, що сприятиме 

розробці та ухваленню управлінських рішень щодо запровадження 

мотиваційного управління економічною безпекою. Оскільки економічна 

діяльність машинобудівних підприємств характеризується складністю 

взаємозв’язків та в встановленням між ними певних закономірностей, які 

піддаються моделюванню, метою даного підходу є кількісне визначення дії 

значної кількості загроз, які відображаються з точки зору різних напрямів 

впливів та в сукупності впливають на підвищення ефективності мотиваційного 
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управління економічною безпекою підприємства, визначення перспектив його 

розвитку у стратегічному напрямі.   

Досліджуючи специфіку кадрово-персональної складової економічної 

безпеки вітчизняних підприємств у п. 1.2. уже було виділено, об’єктивні та 

суб’єктивні загрози її забезпечення. Складність оцінювання наявного стану 

загроз кадрово-персональної складової економічної безпеки машинобудівних 

підприємств пов’язана із необхідністю встановлення різних напрямів 

суб’єктивних впливів на кадрово-персональну складову визначення вагомості 

кожного з них, що зумовлює розробку такої схеми оцінювання кадрово-

персональної складової економічної безпеки машинобудівних підприємств 

(рис. 2.16), яка, з урахуванням сукупності загроз, дозволить здійснити його 

раціональну структуризацію, визначити напрями формування можливостей для 

створення передумов стійкого функціонування та розвитку машинобудівного 

підприємства. 

Перший (попередній) етап оцінювання кадрово-персональної складової 

економічної безпеки у контексті мотиваційного управління здійснюється 

відповідно до мети та завдань його проведення та визначаються внутрішні 

суб’єктивні загрози формування та використання кадрово-персональної 

складової у контексті мотиваційного управління економічною безпекою та 

встановлюються причинно-наслідкові зв’язки їхнього виникнення, метою чого 

є не лише аналіз внутрішніх резервів, а й пошук об’єктивних передумов 

їхнього недопущення. 

Провідним напрямом оцінки кадрово-персональної складової 

економічної безпеки у контексті мотиваційного управління є врахування загроз 

фінансового характеру, оскільки саме фінансування мотивації персоналу є 

першочерговим завданням керівників машинобудівних підприємств у системі 

формування мотиваційного управління економічною безпекою підприємства. 



124 

 

Рис. 2.16. Схема оцінювання кадрово-персональної складової 

економічної безпеки машинобудівних підприємства із врахуванням загроз 

Авторська розробка 
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До фінансових загроз відносимо: невиплату заробітної плати, відсутність 

фінансового преміювання та системи надбавок, тобто скабка система 

фінансової мотивації, скорочення рівня прибутковості підприємства, 

відсутність страхування тощо. Недостатнє фінансове забезпечення працівників 

може викликати звільнення професійних кадрів, скорочення якості продукції, 

зростання видатків на оплату праці у зв’язку із плинністю кадрів, що в 

кінцевому результаті вплине на загальний стан економічної безпеки та 

можливості розвитку підприємства.  

Загрози, що стосуються якісного складу персоналу в першу чергу 

стосуються рівня компетентності та кваліфікованості кожного працівника, до 

них можемо віднести недостатню кваліфікацію працівника, слабку систему 

підвищення кваліфікації, слабкий кадровий менеджмент на підприємстві. Від 

якості кадрового забезпечення залежить якість продукції та загальної системи 

управління персоналом. Морально-етичні загрози пов’язані із когнітивними 

особистими характеристиками кожного працівника підприємства. Найбільш 

вагомий вплив на формування кадрово-персональної складової економічної 

безпеки машинобудівних підприємств справляють загрози наступного 

характеру: особисті бар’єри, нестабільність у соціально-психологічних станах, 

ненадійність працівника та інші. Наслідками впливу таких загроз можуть бути 

погіршення мікроклімату у відділах та цехах, скорочення продуктивності праці 

та зацікавленості працівників у подальшому власному розвитку в межах 

підприємства і як наслідок зростання плинності кадрів.  

У сучасному цифровізованому світі інформаційні загрози забезпечення 

кадрово-персональної складової економічної безпеки з кожними роком 

набувають все більшого значення. До основних загроз кадрово-персональної 

складової економічної безпеки відносимо: недостовірність інформації, 

відсунусь технічного та програмного забезпечення, інформаційне шпигунство. 

Посилення таких загроз та невчасне реагування на них сприятиме виникненню 

та розвитку загроз якісного складу кадрів та призведе до зростання кількості 

неякісної продукції, витрат на перепідготовку кадрів тощо.   
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Управлінські загрози кадрово-персональній складовій економічної 

безпеки пов’язані із компетенцією керівників усіх рівнів, які приймають 

управлінські рішення на підприємстві та впливають на формування й усунення 

загроз інших напрямів. Основними управлінськими загрозами машинобудівних 

підприємств є: незрозумілість організаційної структури, управлінська корупція 

некомпетентність керівництва, конфлікт із керівником. Невчасне усунення 

таких загроз сприятиме посиленню інших, скороченню темпів розвитку 

підприємства, проблемам виконанню стратегій підприємства, може викликати 

втрату кваліфікованих працівників та скорочення якості продукції 

підприємства.  

Соціальні загрози пов’язані із комунікацією, соціалізацією працівника в 

середині колективу та визнанні його соціальної роль на підприємстві. 

Вважаємо, що основними загрозами кадрово-персональній складовій 

економічної безпеки соціального спрямування є відсунусь комунікації в 

колективі, дестабілізація та руйнування колективу та відсутність соціального 

пакету. Соціальні загрози будуть мати деструктивні впливи на психологічний 

стан працівника і, як наслідок, на його поведінку в колективі, визначають 

біхевіоритичні аспекти забезпечення кадрово-персональної складової 

економічної безпеки.  

Після визначення напрямів суб’єктивних внутрішніх загроз формування 

та використання кадрово-персональної складової у контексті мотиваційного 

управління економічною безпекою підприємства, другий аналітичний етап 

оцінювання кадрово-персональної складової економічної безпеки 

машинобудівних підприємств передбачає кількісне визначення загроз із 

застосуванням експертних оцінок, врахування яких є основою прийняття 

рішень щодо запобігання загроз та забезпечення стійкого функціонування 

підприємств (табл. 2.12). 

При визначені значимості загроз при оцінці кадрово-персональної 

складової економічної безпеки машинобудівних підприємств та використання 

при цьому методу експертних оцінок необхідно провести ряд розрахунків. 



127 

Таблиця 2. 12 

Оцінка експертами значимості загроз кадрово-персональної складової 

економічної безпеки машинобудівних підприємств 

Позначення Загроза 
Оцінки експертів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ф
ін

а
н

со
в

і 

F1 Невиплата заробітної плати 3 2 4 2 3 4 2 2 3 2 

F2 
Відсутність фінансового 

преміювання та системи надбавок 
2 2 4 3 3 4 3 4 3 5 

F3 
Скорочення рівня прибутковості 

підприємства 
1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 

F4 Відсутність страхування 3 3 2 2 4 2 3 4 4 5 

З
а
гр

о
зи

 
я

к
іс

н
о
го

 

ск
л

а
д
у
  

Y1 
Недостатність кваліфікації 

працівника 
3 2 3 2 2 3 2 1 5 2 

Y2 
Слабка система підвищення 

кваліфікації 
3 3 2 2 2 2 2 3 1 1 

Y3 Слабкий кадровий менеджмент 1 3 1 2 1 3 3 3 1 3 

М
о
р

а
л

ь
н

о
-

ет
и

ч
н

і 
 U1 Особисті бар’єри 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 

U2 Нестабльність у соціально-

психологічних станах 
3 2 1 3 3 1 1 2 2 3 

U3 Ненадійність працівника  3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 

Ін
ф

о
р

м
а
ц

ій
н

і 
 

I1 
Відсунусь технічного та 

програмного забезпечення 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

I2 Недостовірність інформації  2 2 3 2 3 2 2 3 4 2 

I3 Інформаційне шпигунство 1 2 3 1 3 2 2 4 2 3 

У
п

р
а
в

л
ін

сь
к

і 
 M1 

Незрозумілість організаційної 

структури  
2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 

M2 Конфлікт із керівником  3 3 2 2 2 3 3 4 3 2 

M3 Некомпетентність керівництва  2 2 1 3 1 2 2 2 3 2 

M4 Управлінська корупція  2 2 1 1 2 4 2 4 4 3 

С
о
ц

іа
л

ь
н

і 
 S1 Відсутність соціального пакету 3 3 1 2 1 2 2 3 4 5 

S2 Відсунусь комунікації в колективі 3 3 3 2 1 1 3 1 4 4 

S3 
Дестабілізація та руйнування 

колективу  
2 2 1 2 2 3 2 3 4 2 

Авторська розробка 
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Використання методу експертних оцінок, передбачає розрахунок 

відсотку виставлених оцінок експертами за формулою: 

 

     (2.1) 

де, де, Рхі – % виставлених експертами оцінок показника хі , dq – оцінка 

q-им експертом і-го показника; q– загальна кількість експертів; max dq – 

максимально можливе значення показника dq у шкалі.  

Значення відсотку виставлених оцінок експертами (Рхі) дорівнює 

значенню кожної загрози. Розраховані значення наведені у табл. 2.13. 

Таблиця 2.13 

Значення відсотку виставлених оцінок експертами (Рхі)  

Фінансові 

F1 F2 F3 F4 

0,54 0,66 0,4 0,64 

Загрози якісного складу 

Y1 Y2 Y3 

0,50 0,42 0,42 

Морально-етичні 

U1 U2 U3 

0,36 0,42 0,54 

Інформаційні 

I1 I2 I3 

0,56 0,50 0,46 

Управлінські 

M1 M2 M3 M4 

0,42 0,54 0,40 0,50 

Соціальні 

S1 S2 S3 

0,52 0,50 0,46 

Сума значень 9,76 

Авторська розробка 

 

Далі визначається вага кожної із загроз кадрово-персональної складової 

економічної безпеки машинобудівних підприємств відповідно до визначеного 

напряму, що обчислюється як відношення значення кожної загрози до суми 

усіх значень (2.2): 

 

     (2.2) 
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де xi - вага кожної із xi загроз кадрово-персональної складової економічної 

безпеки, k - загальна кількість загроз, що підлягає оцінці.  

Одержані результати розрахунків наведені у табл. 2.14. 

Таблиця 2.14 

Значення ваги кожної загрози кадрово-персональної складової 

економічної безпеки машинобудівних підприємств (Txi) 

Фінансові 

F1 F2 F3 F4 

0,055 0,068 0,041 0,066 

Загрози якісного складу 

Y1 Y2 Y3 

0,051 0,043 0,043 

Морально-етичні 

U1 U2 U3 

0,037 0,043 0,055 

Інформаційні 

I1 I2 I3 

0,057 0,051 0,047 

Управлінські 

M1 M2 M3 M4 

0,043 0,055 0,041 0,051 

Соціальні 

S1 S2 S3 

0,053 0,051 0,047 

Сума значень 1,000 

Авторська розробка 

 

Відповідно до розрахованих показників значень кожної загрози на 

кадрово-персональну складову економічної безпеки можемо побудувати 

моделі впливу загроз на кожен окремий напрям впливу на кадрово-

персональну складову економічної безпеки підприємств машинобудування: 

 

 


k

XХXX
DNi n...;; 321

      (2.3) 

 

де, DNi – загрози N-ого окремого напряму впливу на кадрово-

персональну складову економічної безпеки машинобудівних підприємств Хn – 

вага впливу n-ої загрози; k – кількість урахованих ризиків в n-ому напрямі 

впливу. 
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Досягнення результатів оцінки кадрово-персональної складової 

економічної безпеки машинобудівних підприємств та можливостей 

формування мотиваційного управління економічною безпекою потребує 

встановлення впливів загроз на кожен із визначених напрямів (фінансовий, 

інформаційній, управлінський, соціальний, морально-етичний, якісного складу 

кадрів), який можна визначити за формулою: 

 

   (2.4) 

 

де, D – вплив окремих загроз на кадрово-персональну складову 

економічної безпеки ; k – кількість складових N-ї локальної підсистеми. 

Здійснивши розрахунки експертних оцінок впливів різних загроз у 

цілому на кадрово-персональну складову підприємств у галузі 

машинобудування отримали наступні результати:  

DESF = 0,560; DESY =0,447; DESU = 0,440; DESI =0,507; DESM =0,465; 

DESS =0,493. 

Отже, якщо загрози економічній безпеці мають деструктивний характер 

прямує до нуля, а поняття економічна безпека є протилежною категорією до 

загроз і прямує до одиниці, то рівень економічної безпеки кадрово-

персональної складової визначаємо за формулою (2.5): 

 

    (2.5) 

 

Значення рівня економічної безпеки кадрово-персональної складової 

підприємств машинобудування наступні: ESNF = 0,440; ESNY =0,553; ESNU = 

0,560; ESNI =0,493; ESNM =0,535; ESNS =0,507. 

Оскільки на кадрово-персональну складову економічної безпеки 

машинобудівних підприємств впливають різні групи загроз, які 

характеризуються різностороннім направленням, то представити його 

результати можна із використання шкали вимірювання, результати в якій 

доцільно згрупувати у дві групи перша: врахування загроз якісного складу, 
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фінансових та управлінських загроз та друга: соціальних, інформаційних та 

морально-етичних загроз (рис.2.17). Відповідно до шкали вимірювання значень 

оцінки кадрово-персональної складової економічної безпеки підприємств 

машинобудування, враховуючи впливи загроз у першій групі високий рівень 

економічної безпеки відображають значення 0,85-1, значний рівень безпеки 

коливається в межах значень 0,6-0,8, середній, або достатній – 0,3-055 та 

низький або критичний – 0,05-0,25. 

 

 

Рис. 2. 17. Шкала вимірювання значень оцінки кадрово-персональної 

складової економічної безпеки підприємств машинобудування 

Авторська розробка 

 

Для другої групи впливів значення та відповідний рівень коливається в 

інших діапазонах, що пов’язано із суб’єктивним характером оцінки та 

значеннями даних впливів. Для рівня економічної безпеки кадрово-
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персональної складової з врахуванням соціальних, інформаційних та морально-

етичних загроз високий рівень економічної безпеки відображають значення 

0,9-1, значний рівень безпеки коливається в межах значень 0,7-0,85, середній, 

або достатній – 0,35-065 та низький або критичний – 0,05-0,3. Таким чином, 

спостерігаємо, що відповідно до проведеної експертної оцінки рівня 

економічної безпеки кадрово-персональної складової з урахуванням загроз за 

відповідними напрямами, бачимо, що рівень безпеки з урахуванням кожної 

окремої групи загроз залишається на середньому рівні, якого є достатньо для 

налагодження стабільної роботи у теперішньому періоді функціонування 

підприємства, проте може бути недостатньо для забезпечення стратегічного 

розвитку. Лише управлінська складова кадрово-персональної безпеки прямує 

до значного рівня економічної безпеки. Після визначення загальної тенденції у 

галузі машинобудування, були розглянуті експертні оцінки значимості загроз 

кадрово-персональній складовій економічної безпеки у розрізі досліджуваних 

підприємств (табл. 2.15).  

Таблиця 2.15 

Оцінка кадрово-персональної складової економічної безпеки 

машинобудівних підприємств урахуванням напрямів загроз 
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Фінансова 

2019 0,635 0,73 0,430 0,245 0,560 0,640 0,395 

Якісний склад 

2019 0,580 0,673 0,553 0,547 0,490 0,547 0,507 

Морально-етична 

2019 0,660 0,607 0,640 0,587 0,627 0,600 0,540 

Інформаційна 

2019 0,627 0,507 0,607 0,580 0,587 0,480 0,413 

Управлінська 

2019 0,575 0,615 0,615 0,475 0,570 0,575 0,490 

Соціальна 

2019 0,640 0,687 0,453 0,480 0,540 0,587 0,433 

Авторська розробка 
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Оскільки кадрово-персональна складова економічної безпеки 

підприємства по суті є внутрішньою основною частиною економічної безпеки, 

то вплив на неї саме внутрішніх суб’єктивних загроз є визначальним та формує 

її значення з урахуванням впливів різноманітних груп загроз. Стан економічної 

безпеки досліджуваних підприємств загалом залишається задовільним. 

Найбільш слабкими сторонами виявились фінансова складова кадрово-

персональної економічної безпеки, середнє значення серед досліджуваних 

підприємств становило 0,519, що є достатнім рівнем для функціонування 

підприємств. Найбільше значення мали фінансові загрози для діяльності ПАТ 

«АвтоКрАЗ» (рівень безпеки 0,245 – низький), що пов’язано із проблемами 

виплат заробітних плат, фінансової мотивації персоналу і як наслідок високий 

рівень загроз управлінського ( рівень безпеки 0,475 – середній) та соціального 

напряму (рівень безпеки 0,480 – середній). 

Також проблемами щодо забезпечення фінансового напряму кадрово-

персональної складової економічної безпеки характеризується АТ 

«Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» (0,43), яка у 2019 році залишалось 

на середньому рівні, але в разі виникнення нових загроз може знижуватись. 

ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» також має середньо-низький 

рівень фінансового напряму кадрово-персональної складової економічної 

безпеки (0,395). Найвище значення даного показника спостерігалося у ДП 

«Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН» – 0,730, та ДП «Харківський 

машинобудівний завод» «ФЕД» – 0,635, що характеризується як значний 

рівень безпеки, який за стабільного зростання дозволить нарощувати рівень 

економічної безпеки, підвищувати якість персоналу та продукції, забезпечить 

належний стан соціального та управлінського напрямів. Найвищий показник 

якісного складу, як напряму кадрово-персональної складової економічної 

безпеки демонструє ДП «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН» – 

0,673, що свідчить про вмотивованість прийнятих управлінських рішень та 

розуміння важливості роль кадрового складу у забезпеченні якісної продукції. 

Взагалі, серед досліджуваних підприємств найбільший рівень безпеки саме в 
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напрямі якісного складу кадрів, що пов’язано із специфікою діяльності 

досліджуваних підприємств. Найбільш негативні результати показують 

соціальний напрям, де три досліджуваних підприємства АТ «Автомобільна 

Компанія «Богдан Моторс» (0,453), ПАТ «АвтоКрАЗ» (0,480) та ПАТ 

«Дніпропетровський стрілочний завод» (0,433) за незмінних результатів 

діяльності можуть скоротити свій рівень безпеки. Такий середній, проте 

прямуючий до низького, рівень свідчить про те, що підприємства досі не 

враховують важливість комунікацій та соціальних адаптації у загальному рівні 

економічної безпеки.  

Узагальнюючий третій етап оцінки стану кадрово-персональної 

складової економічної безпеки підприємства доцільно розпочати із визначення 

зовнішніх об’єктивних загроз впливу на мотивацію кадрово-персональної 

складової економічної безпеки. Аналіз досліджень загроз кадрово-

персональній складовій економічної безпеки дозволив сформувати два основні 

напрями зовнішніх загроз, що впливають на неї: економічно-фінансові та 

суспільно-політичні. Економічно-фінансові загрози відображають об’єктивний 

вплив зовнішнього середовища на кадрово-персональну складову економічної 

безпеки підприємств машинобудування, до них належать: зростання податків 

та комунальних платежів, інфляційні процеси, мінливість грошово-кредитного 

регулювання, кращі умови мотивації у конкурентів, скорочення експорту 

продукції. Загрози економічно-фінансового характеру впливають на кадрову 

безпеку незалежно від волі керівництва чи самого працівника, вони 

характеризуються мінливістю та непередбачуваністю зовнішнього середовища 

функціонування підприємства як господарюючої одиниці. Суспільно-політичні 

загрози відображають суспільні зміни зовнішнього середовища та тенденції 

політичного регулювання діяльності підприємств: зміни у трудовому 

законодавстві, швидкі темпи цифровізації, закритість галузі машинобудування, 

проблеми пенсійного забезпечення, низький рівень підготовки кадрів галузі 

машинобудування. Суспільно-політичні загрози кадрово-персональній 

складовій економічної безпеки підприємства відображають загальні тенденції 
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та настрої у суспільстві де здійснює свою діяльність підприємство, як правило 

окремий господарюючий суб’єкт ніяким чином не впливає на загрози такого 

характеру, але їх врахування у діяльності є обов’язковим.  

Зауважимо, що економічно-фінансові та суспільно-політичні загрози 

впливають не на окремий напрям кадрово-персональної складової економічної 

безпеки, а прямо на кадрово-персональну складову економічної безпеки, то 

визначати вагу кожного впливу необхідно шляхом експертних оцінок 

(табл.2.16).  

Таблиця 2. 16 

Оцінка експертами значимості економічних та суспільних загроз 

кадрово-персональній складовий економічної безпеки підприємств 

машинобудування 

Загроза  
Експерти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Економічно-фінансові загрози 

Е1 
Зростання податків та 

комунальних платежів 
3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 

Е2 Інфляційні процеси  3 2 3 2 2 3 2 2 1 3 

Е3 
Мінливість грошово-кредитного 

регулювання 
2 2 2 3 3 1 2 3 4 2 

Е4 
Кращі умови мотивації у 

конкурентів 
3 3 3 3 4 4 4 2 4 1 

Е5 Скорочення експорту продукції 4 4 4 3 3 3 2 2 1 2 

Суспільно-політичні загрози  

G1 Зміни у трудовому законодавстві  2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 

G 2 Швидкі темпи цифровізації 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 

G 3 
Закритість галузі 

машинобудування 
2 2 2 4 4 3 3 2 4 1 

G 4 
Проблеми пенсійного 

забезпечення  
4 4 4 2 2 3 1 5 3 2 

G 5 
Низький рівень підготовки кадрів 

галузі машинобудування 
3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 

Авторська розробка 

 

Здійснивши розрахунки основних показників відсотку виставлених 

експертами оцінок при визначенні значимості економічно-фінансових (Е) та 

суспільно-політичних (G) загроз; загальну суму всіх оцінок, вагу кожної із 

економічно-фінансових та суспільно-політичних загроз у кадрово-
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персональній складовій економічної безпеки, впливи загроз на кожен із 

визначених напрямів (DESN) можемо побудувати загальну модель оцінки 

кадрово-персональної складової економічної безпеки з урахуванням впливу 

загроз. Результати розрахунків наведені у табл. 2.17.  

Таблиця 2.17 

Результати розрахунку значень впливу зовнішніх загроз на  

кадрово-персональну складову економічної безпеки 

Показник Економічно-

фінансові загрози 

Суспільно-політичні 

загрози 

Значення відсотку виставлених оцінок 

експертами (Рхі) 

Е1 =0,64 Е2 =0,46 

Е3 =0,48 Е4 =0,62 

Е5 =0,56  

G1 =0,40 G 2= 0,62 

G 3 =0,54G 4 = 0,60 

G 5 = 0,66 

Загальна сума оцінок 5,58 

Значення ваги кожної загрози кадрово-

персональної складової економічної 

безпеки машинобудівних підприємств (Txi) 

Е1 = 0,115 Е2 = 0,082 

Е3 = 0,086 Е4 = 0,111 

Е5 = 0,100 

G1 = 0,072 G 2= 0,111 

G 3 = 0,097 G 4 = 0,108 

G 5 = 0,118 

Впливів загроз на кожен із визначених 

напрямів (DESN) 
DESNЕ = 0,552 DESNG = 0,564 

Авторська розробка 

 

Отже, за результатами поведених розрахунків впливу внутрішніх та 

зовнішніх загроз, визначених на їх основі рівня кадрово-персональної 

складової економічної безпеки (табл. 2.14., табл. 2.16) можемо розрахувати 

загальний показник стану кадрово-персональної складової економічної безпеки 

з урахуванням визначених загроз: 

 

    (2.6) 
 

де, PS – кадрово-персональна складова економічної безпеки підприємств 

машинобудування; k –кількість врахованих напрямів внутрішніх загроз – 

показник стану кадрово-персональної складової економічної безпеки з 

урахуванням фінансових загроз;  – показник стану кадрово-персональної 

складової економічної безпеки з урахуванням загроз якісного складу кадрів; 

 – показник стану кадрово-персональної складової економічної безпеки з 

урахуванням морально-етичних загроз;  – показник стану кадрово-
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персональної складової економічної безпеки з урахуванням інформаційних 

загроз;  – показник стану кадрово-персональної складової економічної 

безпеки з урахуванням управлінських загроз;  – показник стану кадрово-

персональної складової економічної безпеки з урахуванням соціальних загроз; 

n – кількість зовнішніх загроз, що впливають на кадрово-персональну складову 

економічної безпеки;  – вплив економічно-фінансових зовнішніх ризиків; 

 – вплив суспільно-політичних зовнішніх ризиків. 

 

 

Рис. 2.18. Значення загального показника стану кадрово-персональної 

складової економічної безпеки з урахуванням визначених загроз 

Авторська розробка 

 

Отже, із врахуванням ризиків маємо наступні показники: ДП 

«Харківський машинобудівний завод» «ФЕД» - 0,41; ДП «Конотопський 

авіаремонтний завод «АВІАКОН» - 0,4262; АТ «Автомобільна Компанія 

«Богдан Моторс» - 0,37; ПАТ «АвтоКрАЗ» - 0,33; ПАТ «Крюкiвський 

вагонобудівний завод» - 0,38; ПАТ «Крюкiвський вагонобудівний завод» - 

0,38; ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» - 0,31. Як бачимо значення 

стану кадрово-персональної складової економічної безпеки демонструють 
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середні, а в деяких випадках низькі показники. Для імплементації результатів у 

загальну систему економічної безпеки підприємства використаємо безрозмірну 

шкалу бажаності Харрінгтона [202], яка включає в себе п’ять рівнів 

вимірювання результатів. Використання шкали Харрінгтона дозволяє 

перевести кількісні значення показників кадрової безпеки у якісні, що надає 

можливість подальшого вимірювання та аналізу стану кадрово-персональної 

складової економічної безпеки машинобудівних підприємств.  

У трьох із семи досліджуваних підприємств відповідно до шкали 

бажаності Харрінгтона стан кадрово-персональної складової знаходиться на 

поганому рівні (0,37-0,21): ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» - 0,31, 

ПАТ «АвтоКрАЗ» - 0,33, АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» - 0,37, 

що свідчить про наявні проблеми на підприємствах та пов’язано із 

скороченням прибутків, слабкою системою управління та мінімізацією 

мотивації персоналу. Решта підприємств знаходяться у задовільній зоні 

показників (0,63-0,38), проте такий рівень кадрово-персональної складової 

економічної безпеки необхідно також стимулювати до зростання.  

Таким чином, враховуючи усі напрями суб’єктивних внутрішніх загроз 

та об’єктивних зовнішніх загроз на кадрово-персональну складову економічної 

безпеки підприємств машинобудування у контексті формування мотиваційного 

управління економічною безпекою підприємств, можемо зауважити, що 

задовільний стан кадрово-персональної складової економічної безпеки 

підприємств машинобудування відображається на загальному стані 

економічної безпеки, має визначати напрям управління нею та свідчить по 

необхідність впровадження нових інструментів управління економічною 

безпекою і мотивацію персоналу до забезпечення оптимального рівня 

економічної безпеки.  
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Висновки до другого розділу 

 

 

1. Встановлено, що промислові підприємства є основою матеріального 

виробництва будь-якої економічної системи, проте, вітчизняні машинобудівні 

підприємства скорочують експорт продукції, що є визначальною загрозою для 

їх економічної безпеки. Оцінка передумов формування мотиваційного 

управління економічною безпекою підприємств галузі машинобудування 

свідчить про наявність потенціалу до формування мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємств машинобудівної галузі, а також 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.  

2. Запропоновано теоретико-методичний підхід для оцінювання 

економічної безпеки підприємств, що ґрунтується на визначенні локальних 

показників виробничо-господарської, фінансово-інвестиційної та кадрово-

персональної складових та дозволяє охарактеризувати рівень достатності 

фінансових, кадрових та виробничих ресурсів для забезпечення економічної 

безпеки та розширеного відтворення підприємства. Відповідно до нього 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») та 

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

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

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

3. Визначення загроз, які впливають на мотивацію кадрово-персональної 

складової економічної безпеки відповідно до умов та середовища діяльності 

підприємств машинобудування дозволило виявити основні загрозливі аспекти 

формування мотиваційного управління економічною безпекою підприємств. 

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. 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 

4. В цілому, узагальнюючи отримані результати 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. 

 

Наукові результати дослідження висвітлено у роботах [35, 75, 76, 78, 82, 

84, 85, 110]. 
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РОЗДІЛ 3 

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

3.1. Науково-практичний підхід до визначення рівня економічної 

безпеки підприємства в умовах мотиваційного управління  

 

 

Сучасні зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства, 

що зумовлюють зростання вимог до підприємств машинобудування, зокрема 

для забезпечення їх економічної безпеки, зумовлює використання нових 

підходів, прийомів та засобів до управління підприємством загалом та 

економічної безпеки як його окремої підсистеми. Оцінна поточного стану 

економічної безпеки підприємств машинобудування, та загроз, які впливають 

на них свідчить про необхідність постійного моніторингу за показниками та 

процесами на підприємствах, діагностику їх загроз, що впливають на основні 

складові економічної безпеки задля виявлення відхилень від визначеного рівня 

економічної безпеки, щоб забезпечити вчасне адекватне реагування на 

небезпеки та розвиток підприємства. Досягнення такого завдання можливе із 

використанням комплексної діагностики економічної безпеки підприємства з 

врахуванням мотиваційного управління (рис. 3.1). 

Економічна діагностика є однією із методології проведення аналізу та 

оцінки діяльності підприємств, за допомогою якої відбувається 

«систематичний збір, оцінка та аналіз даних щодо діяльності підприємства 

спеціальними методами, які передбачають послідовний підхід до формування 

цілей економічної діагностики, розроблення й реалізації діагностичних 

процедур, заходів поліпшень щодо встановлення стану підприємства і 

визначення шляхів його адаптації до реальних та перспективних умов 

ринкового середовища»[21, 30]. 
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Комплексна діагностика економічної безпеки підприємства в умовах 

мотиваційного управління передбачає декілька етапів проведення та 

ґрунтується на їх постійному повторенні (циклічності), тобто дійшовши до 

останнього етапу діагностики, у зв’язку із постійними змінами та новими 

умовами, процес розпочинається знову, тобто процес діагностування стану 

економічної безпеки підприємства є безперервним.  

 

 
Рис. 3.1. Послідовність комплексної діагностики економічної безпеки 

підприємства в умовах мотиваційного управління нею 

Авторська розробка 

 

Основним завданням оцінювання економічної безпеки підприємства, з 

врахуванням мотиваційного управління, є виявлення резервів зростання рівня 

економічної безпеки, що впливатимуть на формування стратегії підприємства 

та визначатиме його подальший розвиток. Діагностика загального рівня 

економічної безпеки підприємства в умовах мотиваційного управління нею 

забезпечить інформацією подальші дослідження, що стосуватимуться: 



143 

визначення стратегії розвитку підприємств машинобудування та шляхів 

забезпечення; оцінки можливостей підприємства щодо посилення 

мотиваційних складових у забезпеченні економічно безпеки; проведення 

прогнозування показників економічної безпеки для виявлення тенденцій та 

загроз у майбутніх періодах; виявлення резервів зростання рівня економічної 

безпеки підприємств машинобудування; надання рекомендацій щодо заходів 

впровадження мотиваційного управління економічною безпекою підприємств 

у рамках визначених стратегій розвитку задля підвищення рівня економічної 

безпеки підприємств. 

Рівень економічної безпеки підприємства в умовах мотиваційного 

управління пропонуємо визначити через оцінку показників виробничо-

господарської, фінансової-інвестиційної та кадрово-персональної складових 

економічної безпеки, а також з врахуванням загроз кадрово-персональній 

складовій економічної безпеки, оскільки вони відображають усі сукупність 

різним напрямів впливу на персонал підприємства. Для цього використаємо 

дані фінансової звітності досліджуваних підприємств, результати розрахунків у 

п.2.2. та 2.3. Для того, щоб виявити логічні зв’язки та послідовність проведеної 

оцінки побудуємо схему комплексної діагностики економічної безпеки 

підприємства з врахуванням мотиваційного управління (рис. 3.2.). 

Інструментарієм проведення дослідження засоби є методи кореляційного-

регресійного аналізу, відносні показники діяльності досліджуваних 

підприємств та інструменти їх нормування. Зауважимо, що даний підхід 

ґрунтується на оцінці окремих складових (виробничо-господарської, 

фінансово-інвестиційної та кадрово-персональної) та зведення їх в один 

інтегральний показник, що відповідає принципам єдності, неподільності та 

інтегрованості систем управління.  

На першому етапі комплексної діагностики економічної безпеки 

підприємства відбувається збір та аналіз інформації про стан підприємства, 

його діяльність та процеси. 
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Рис. 3.2. Схема проведення діагностики економічної безпеки підприємства в умовах мотиваційного управління 

 Авторська розробка 
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Слід зауважити, що наявність, відкритість та достовірність інформації 

про об’єкт дослідження є важливим чинником адекватності та відповідності 

сучасним реаліям здійснення діагностики економічної безпеки підприємства на 

подальших його етапах. Оскільки, збір та аналіз даних про діяльність 

підприємства є першим етапом у комплексній оцінці економічної діагностики в 

умовах мотиваційного управління, то якість та експертність його проведення 

впливає на подальші результати.  

Здійснивши експертну оцінку інформації можна переходити до другого 

етапу комплексної оцінки економічної діагностики: формування вхідних даних 

у вигляді системи аналітичних показників внутрішніх складових економічної 

безпеки, що здійснюється шляхом оцінки основних показників діяльності 

підприємства відповідно до фінансової звітності досліджуваних підприємств, 

що були розраховані у п.2.2. 

Загрози економічній безпеці підприємств є одним із деструктивних 

чинників, що впливають на стан економічної безпеки підприємства, а оскілки 

підприємства здійснюють свою діяльність в мінливих умовах, то присутність 

загроз є постійною. В контексті мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємства загрози, що впливають на кадрово-персональну 

складову економічної безпеки відображаються на усіх однаковим чином на 

господарсько-виробничій та фінансово-інвестиційні складових економічної 

безпеки підприємства.  Саме тому, при формуванні інтегрального показника 

економічної безпеки підприємства в умовах мотиваційного управління ми 

враховуємо показник стану кадрово-персональної складової економічної 

безпеки з урахуванням визначених загроз (PS), розрахунок якого було 

здійснено у п.2.3. 

Для того щоб виявити залежність між змінними, які мають різний 

ступінь вираження (абсолютний чи відносний) необхідно здійснити 

стандартизацію або нормування показників, тобто провести перетворення 

абсолютних показників на нормовані, які характеризують ступінь наближення 

до оптимального значення. Стандартизація відносних показників необхідна для 
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виявлення їх спрямованості: або до зростання або до скорочення, відповідно до 

чого виокремлюють показники-стимулятори та показники-дестимулятори 

(рис.3.3.). Показники-стимулятори показують, що чим вище значення 

аналізованого показника, тим вища якість інтегрального (тобто вони мають 

спрямованість до збільшення), а показники-дестимулятори, навпаки 

показують, що чим вище значення аналізованого показника, тим нижча якість 

інтегрального (тобто вхідні показники мають спрямованість до зменшення) 

[61].  

 

 
 

Рис. 3.3. Стандартизація показників стану економічної безпеки 

підприємств  

Авторська розробка 

 

Відповідно, стандартизацію необхідних для розрахунків показників 

здійснюємо за формулами: 

1) для стимуляторів: 

     (3.1) 

2) для дестимуляторів: 

Показники стану економічної безпеки підприємств  

Показники-стимулятори Показники-дестимулятори 

чим вище значення 

аналізованого показника, тим 

вища якість інтегрального 

чим вище значення 

аналізованого показника, тим 

нижча якість інтегрального 
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      (3.2) 

де,  – стандартизований показник,  – фактичне (середнє) значення 

показника, що стандартизується ,  – мінімальне значення показника, що 

стандартизується, – максимальне значення показника, що 

стандартизується.  

Розраховані показники стандартизовані показники відповідно до 

складових економічної безпеки представлені у Додатку Б. 

П’ятим етапом комплексної оцінки економічної безпеки підприємства в 

умовах мотиваційного управління є визначення найбільш значимих змінних, 

що будуть враховуватись при розробці інтегрального показника відповідної 

складової економічної безпеки підприємства, який складається із двох 

процесів: визначення тісноти зав’язків між запропонованими показниками та 

проведення регресійного аналізу визначених показників, кожен з яких буде 

здійснюватися відповідно до окремої складової економічної безпеки.  

Для того, щоб оцінити тісноту зав’язків між масивом показників окремих 

складових економічної безпеки необхідно використати методи кореляції, 

результати яких можна інтерпретувати за допомогою шкали Чеддока [106] 

(табл 3.1). 

 

Таблиця 3.1  

Шкала Чеддока 
Характер зв’язку Величина значення коефіцієнта кореляції  

(по модулю) 

Майже відсутній 0,1-0,3 

Слабкий 0,31-0,5 

Помірний 0,51-0,7 

Сильний 0,7-09 

Дуже сильний 0,91-0,99 

Узагальнено автором на основі [106] 

 

Визначеним масивом показників, що є змінними вхідними (факторами) у 

побудові інтегрального показника виробничо-господарської складової 

економічної безпеки підприємства необхідно вважати показники, які 

теоретично можуть вплинути на розмір чистого доходу підприємства, тобто усі 
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групи розрахованих показників у п.2.2. Залежною змінною виробничо-

господарської складової економічної безпеки підприємства є чистий дохід від 

реалізації продукції (Y). Для визначення найбільш значимих показників 

необхідно розрахувати тісноту зв’язків між усіма змінними та залежною 

показниками, що наведено у табл. В.1. додатку В. Проаналізувавши тісноту 

зав’язків загального масиву показників, що характеризують діяльність 

підприємств і тридцяти показників було виділено шістнадцять. Дана матиця 

тісноти зв’язків даних коефіцієнта кореляції дозволяє виявити найбільш 

впливові змінні-фактори (Х) на залежну змінну (У), а також виключити 

взаємозалежність змінних (Х) із інтегрального рівняння. Здійснивши взаємо 

виключення усіх змінних було виявлено, що на чистий дохід від реалізації 

продукції (Y) найбільший вплив мають коефіцієнт рентабельності 

діяльності(Х6), рентабельність основних засобів (Х9), оборотність власного 

капіталу(Х13), коефіцієнт абсолютної ліквідності (Х16).  

Для визначення значимості коефіцієнтів у інтегральному показнику 

виробничо-господарської діяльності необхідно провести регресійний аналіз 

(Додаток Г). Відповідно до даних табл. Г.3 параметри лінійного рівняння 

мають значення: b0 = 0,0677; b1 = 0,0915; b2 = 0,1313; b3 = -0,0327;. b4 = 0,0828. 

Таким чином, модель лінійної регресії виробничо-господарської складової 

економічної безпеки підприємства має вигляд: 

 

ІP = 0,0677+ 0,0915Х1 + 0,1313Х2 – 0,0327Х3 + 0,0828 Х4, (3.3) 

 

де, Х1 – коефіцієнт рентабельності діяльності, Х2 – коефіцієнт 

рентабельності основних засобів, Х3 – коефіцієнт оборотності власного 

капіталу, Х4 – коефіцієнт абсолютної ліквідності.  

Параметри аналітичної залежності побудови інтегрального показника 

виробничо-господарської складової економічної безпеки підприємства 

представлені у табл. Г.1. додатку Г. Множинний R становив 0,9887, отже, 

зв’язок між залежною змінною та змінними-факторами є досить тісним. 
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Значення R
2 

свідчить про те, що чистий дохід від реалізації продукції, як 

залежна змінна виробничо-господарської складової економічної безпеки на 

97,89 % залежить від змінних факторів. Відповідно до запропонованої моделі 

можна розрахувати значення інтегрального показника виробничо-

господарської складової (ІP) для кожного досліджуваного підприємства 

машинобудування (табл.3.2).  

Таблиця 3.2 

Динаміка інтегрального показника виробничо-господарської 

складової  економічної безпеки підприємств машинобудування, 

2015-2019 р.р. 
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2015 0,236 0,527 -0,191 -0,107 0,111 0,085 0,149 

2016 0,198 0,309 -0,023 -0,326 0,196 0,061 0,474 

2017 0,202 0,362 -0,188 -0,489 0,167 0,216 0,437 

2018 0,198 0,107 0,086 -0,534 0,176 0,187 0,293 

2019 0,199 0,090 0,210 -0,348 0,115 0,082 0,215 

Авторська розробка 

 

Значення показника повинно зростати, проте, як свідчать табличні дані у 

всіх досліджуваних підприємств є проблеми із економічною безпекою 

виробничо-господарської складової. Критичний рівень виробничо-

господарської складової економічної безпеки має у ПАТ «АвтоКрАЗ». Також, 

АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» у 2015-2017 роках мала 

критичний рівень виробничо-господарської складової економічної безпеки, 

проте зростання активів дозволило підвищити рівень із критичного до 

низького.  

Для визначення змінних, що будуть впливати незмінний показник 

фінансово-інвестиційної складової необхідно оцінити коефіцієнт кореляції між 

змінними та визначити тісноту їх зв’язку, для цього побудуємо табл. 3.3. За 
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показник, на який будуть впливати змінні-фактори обрано валовий прибуток 

(Y), значення якого було нормовано до відносного показника. Відповідно до 

даних у табл. 3.3. до змінних які теоретично можуть впливати на валовий 

прибуток підприємства належать показники, що характеризують фінансову 

стійкість, ліквідність та платоспроможність підприємств. 

Таблиця 3.3 

Коефіцієнт кореляції змінних фінансово-інвестиційної складової 

економічної безпеки підприємства 

  Y Х16 Х17 Х18 Х19 Х20 Х21 Х22 Х23 

Y 1,000 

        Х16 0,636 1,000 

       Х17 0,828 0,956 1,000 

      Х18 -0,483 -0,192 -0,371 1,000 

     Х19 -0,926 -0,376 -0,616 0,612 1,000 

    Х20 0,804 0,949 0,988 -0,321 -0,552 1,000 

   Х21 0,927 0,375 0,615 -0,603 -1,000 0,552 1,000 

  Х22 0,804 0,949 0,988 -0,321 -0,552 1,000 0,552 1,000 

 Х23 -0,473 -0,351 -0,414 -0,246 0,193 -0,529 -0,201 -0,529 1,000 

Авторська розробка 

 

Здійснивши аналіз кореляції змінних фінансово-інвестиційної складової 

економічної безпеки підприємства визначено, що найзначніший вплив на 

валовий прибуток підприємств мають коефіцієнт фінансової стійкості, 

коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, коефіцієнт покриття, 

коефіцієнт співвідношення позичених і власних коштів. Визначення 

значимості запропонованих змінних у інтегральному показнику фінансово-

інвестиційної складової економічної безпеки підприємства здійснимо за 

допомогою регресійного аналізу, результати якого представлені додатку Г.  

За даними табл. Г.6. параметри багатофакторного інтегрального 

показника фінансово-інвестиційної складової економічної безпеки 

підприємства наступні: b0 =0,1942; b1 = 0,0840; b2 = -0,0445; b3 = 0,0089;. b4 = -

0,0682. Таким чином, інтегральний показник фінансово-інвестиційної 

складової економічної безпеки підприємства має вигляд: 

 

ІF = 0,1942+ 0,0840Х1 – 0,0445Х2 + 0,0089Х3 – 0,0682Х4  (3.4.) 
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де, Х1 - коефіцієнт фінансової стійкості, Х2 - коефіцієнт довгострокового 

залучення позикових коштів, Х3 – коефіцієнт покриття, Х4 - коефіцієнт 

співвідношення позичених і власних коштів.  

Показники регресійної моделі фінансово-інвестиційної складової 

економічної безпеки підприємства представлені у табл. Г.4. додатку Г. 

Множинний R становив 0,9974, відповідно, зв’язок між залежною змінною (Y 

–воловий прибуток) та змінними (Х1 , Х2, Х3, Х4 ) є досить значним. Значення 

R
2 

свідчить про те, що валовий прибуток, як залежна змінна фінансово-

інвестиційної складової економічної безпеки в умовах мотиваційного 

управління на 99,27 % залежить від змінних факторів. Таким чином, 

отримавши високі результати значущості та довіри до розрахованих показників 

можна розрахувати значення інтегрального показника фінансово-інвестиційної 

складової (ІF) для кожного досліджуваного підприємства машинобудування 

(табл.3.4) 

Таблиця 3.4  

Динаміка інтегрального показника фінансово-інвестиційної 

складової економічної безпеки підприємств машинобудування,  

2015-2019 р.р. 
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2015 0,287 0,166 0,468 -0,339 0,240 0,288 0,358 

2016 0,283 0,227 0,384 -1,218 0,247 0,223 0,437 

2017 0,276 0,224 0,394 -4,452 0,243 0,277 0,340 

2018 0,241 0,239 0,125 -3,274 0,262 0,262 0,369 

2019 0,278 0,265 0,026 0,173 0,273 0,267 0,491 

Авторська розробка 

 

Дані, отримані в результаті розрахунків інтегрального показника 

фінансово-інвестиційної складової економічної безпеки підприємств 

машинобудування свідчать про наявні проблеми скорочення рівня фінансово-
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інвестиційної складової економічної безпеки. Загальною тенденцією 

досліджуваних підприємств є скорочення дострокових запозичень, що у 

перспективі вплинуло на рівень інтегрального показника та в майбутньому 

матиме відображення у загальному рівні економічної безпеки підприємства. 

Саме тому, керівникам підприємств необхідно стимулювати диверсифікацію 

джерел залучення фінансових ресурсів. Найкритичніша ситуація із фінансово-

інвестиційною складовою економічної безпеки у ПАТ «АвтоКрАЗ», про що 

свідчать розраховані показники, стан яких вказує на високу ймовірність втрати 

фінансової стійкості та ймовірність банкрутства. 

Мотиваційне управління економічною безпекою вимагає високого рівня 

кадрово-персонального забезпечення. Визначеним масивом показників, що є 

змінними факторами при побудові інтегрального показника кадрово-

персональної складової економічної безпеки підприємства необхідно вважати 

показники, які теоретично можуть вплинути на роботу персоналу, тобто 

наступні показники: фондоозброєність, коефіцієнт загальної продуктивності 

праці, коефіцієнт прибутковості (збитковості) на одного працюючого, 

коефіцієнт соціального забезпечення, коефіцієнт зростання середньої кількості 

працівників, коефіцієнт зростання продуктивності праці, коефіцієнт плинності 

кадрів.  

Для визначення взаємозв’язків та їх тісноти розрахуємо коефіцієнти 

кореляції для визначених показників, результати розрахунків наведені у табл. 

3.5. Результаті кореляційного аналізу показників кадрово-персональної 

складової економічної безпеки підприємств машинобудування було виявлено, 

що на інтегральний показник кадрово-персональної складової економічної 

безпеки впливатимуть коефіцієнт зростання фондоозброєності, коефіцієнт 

зростання середньої кількості працівників, коефіцієнт зростання 

продуктивності праці, коефіцієнт плинності кадрів. Визначення значимості 

запропонованих змінних у інтегральному показнику кадрово-персональної 

складової економічної безпеки підприємства здійснимо за допомогою 

регресійного аналізу, результати якого представлені додатку Г.  
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Таблиця 3.5 

Коефіцієнт кореляції змінних кадрово-персональної складової 

економічної безпеки підприємства 

  У Х24 Х25 Х26 Х27 Х28 Х29 Х30 

У 1,000 

       Х24 0,770 1,000 

      Х25 -0,646 -0,026 1,000 

     Х26 -0,774 -0,234 0,870 1,000 

    Х27 0,997 0,762 -0,666 -0,754 1,000 

   Х28 -0,862 -0,390 0,903 0,896 -0,873 1,000 

  Х29 -0,844 -0,346 0,914 0,926 -0,850 0,997 1,000 

 Х30 0,915 0,456 -0,894 -0,916 0,921 -0,983 -0,980 1,000 

Авторська розробка 

 

Відповідно до табл. Г.9. параметри багатофакторного інтегрального 

показника кадрово-персональної складової економічної безпеки підприємства 

наступні: b0 = 0,0479; b1 = 0,2159; b2 = 0,0508; b3 = -0,0228;. b4 = 0,0888. Отже, 

інтегральний показник кадрово-персональної складової матиме вигляд: 

 

ІHR = 0,0479+ 0,2159Х1 + 0,0508Х2 – 0,0228Х3 + 0,0888Х4,   (3.5.) 

 

де, Х1 – коефіцієнт зростання фондоозброєності , Х2 - коефіцієнт 

зростання середньої кількості працівників, Х 3 - коефіцієнт зростання 

продуктивності праці, Х4 - коефіцієнт плинності кадрів 

Показники регресійної моделі фінансово-інвестиційної складової 

економічної безпеки підприємства представлені у табл. Г.7. додатку Г. 

Множинний R становив 0,9999, відповідно, зв’язок між залежною змінною (Y) 

та змінними (Х1 , Х2, Х3, Х4 ) є досить значним. Значення R
2 

свідчить про те, 

фінансування кадрів, як залежна змінна кадрово-персональної складової 

економічної безпеки в умовах мотиваційного управління на 99,98 % залежить 

від змінних факторів. Використовуючи формулу 3.5 визначаємо значення 

інтегрального показника кадрово-персональної складової економічної безпеки, 

що наведені у табл. 3.6. 

Як бачимо, рівень кадрово-персональної складової економічної безпеки 

на досліджуваних підприємствах є досить низькими, проте у динаміці у деяких 
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підприємствах спостерігається їх ріст: ДП «Конотопський авіаремонтний завод 

«АВІАКОН» зростання відбулось із 0,166 у 2015 році до 0,265 у 2019 році. 

Проте, у ПАТ «АвтоКрАЗ» як і попередні показники є значні проблеми у 

забезпеченні економічної безпеки кадрово-персональної складової. 

Таблиця 3.6  

Динаміка інтегрального показника кадрово-персональної складової 

економічної безпеки підприємств машинобудування,  

2015-2019 р.р. 
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2015 0,287 0,166 0,468 -0,339 0,240 0,288 0,358 

2016 0,283 0,227 0,384 -1,218 0,247 0,223 0,437 

2017 0,276 0,224 0,394 -4,452 0,243 0,277 0,340 

2018 0,241 0,239 0,125 -3,274 0,262 0,262 0,369 

2019 0,278 0,265 0,026 0,173 0,273 0,267 0,491 

Авторська розробка 

 

Після того, як ми визначили інтегральні показники усіх складових 

економічної безпеки підприємства в умовах мотиваційного управління нею та 

враховуючи загрози можемо побудувати інтегральний показник економічної 

безпеки. Важливо зауважити, що при визначенні інтегрального показника 

необхідно враховувати не лише показники окремих складових економічної 

безпеки але й загроз.  

Відповідно до регресійної статистики коефіцієнти у багатофакторній 

моделі інтегрального показника економічної безпеки підприємства з 

врахуванням мотиваційного управління та загроз мають наступні значення: b0 

= 0,0479; b1 = 0,420762; b2 = -0,58842; b3 = -0,411164;. b4 = 0,0054. Таким чином, 

формула матиме вигляд:  

 

ІES = 0,6693+ 0,4208ІP -0,5884ІF +0,4112 ІHR+ 0,0054 PS   (3.6.) 
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де, Іp - інтегральний показник виробничо-господарської складової 

економічної безпеки, IF -інтегральний показник фінансово-інвестиційної 

складової економічної безпеки, IHR -інтегральний показник кадрово-

персональної складової економічної безпеки, PS - показник стану кадрово-

персональної складової економічної безпеки з урахуванням визначених загроз. 

Формування інтегрального показника економічної безпеки підприємств в 

умовах мотиваційного управління наведено у рис. 3.4. 

 

 

Рис. 3.4. Формування інтегрального показника економічної безпеки 

підприємств в умовах мотиваційного управління 

Авторська розробка 

 

Показники регресійної моделі фінансово-інвестиційної складової 

економічної безпеки підприємства представлені у табл. Г.10. додатку Г. 

Множинний R становив 0,8538, відповідно, зв’язок між залежною змінною (Y 

Інтегральний показник 

економічної безпеки 

підприємства в умовах 

мотиваційного 

управління (ІES) 

ІES = 0,6693+ 0,4208ІP 

-0,5884ІF +0,4112 

ІHR+ 0,0054 PS 

 

Інтегральний показник 

виробничо-господарської 

складової економічної безпеки (Іp) 

ІP = 0,0677+ 0,0915Х1  + 0,1313Х2 

– 0,0327Х3 + 0,0828 Х4, 

Інтегральний показник фінансово-

інвестиційної складової 

економічної безпеки (IF) 

ІF = 0,1942+ 0,0840Х1  – 0,0445Х2 

+ 0,0089Х3 – 0,0682Х4 

Інтегральний показник кадрово-

персональної складової 

економічної безпеки (IHR) 

ІHR = 0,0479+ 0,2159Х1  + 0,0508Х2 

– 0,0228Х3 + 0,0888Х4, 

Показник стану кадрово-персональної 

складової економічної безпеки з 

урахуванням визначених загроз (PS) 

 Х1 – коефіцієнт  зростання 

фондоозброєності ,  

Х2 - коефіцієнт зростання 

середньої кількості 

працівників,  

Х3 - коефіцієнт зростання  

продуктивності праці, 

 Х4 -  коефіцієнт плинності 

кадрів 

 Х1 – коефіцієнт 

рентабельності діяльності,  

Х2 – коефіцієнт 

рентабельності основних 

засобів,  

Х3 – коефіцієнт оборотності  

власного капіталу,  

Х4 – коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

Х1 - коефіцієнт  фінансової 

стійкості,  

Х2 - коефіцієнт 

довгострокового залучення 

позикових коштів,  

Х3 – коефіцієнт покриття,  

Х4 - коефіцієнт 

співвідношення позичених і 

власних коштів 
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–чистий прибуток) та змінними (Х1 , Х2, Х3, Х4 ) є досить значним. Значення 

R2 свідчить про те, чистий прибуток, як залежна змінна інтегрального 

показника економічної безпеки в умовах мотиваційного управління на 95,66 % 

залежить від змінних факторів. У табл. 3.7. наведена динаміка значень 

інтегрального показника економічної безпеки підприємств машинобудування в 

умовах мотиваційного управління відповідно до формули 3.6. та показників 

діяльності підприємств за 2015-2019 роки.  

Таблиця 3.7 

Динаміка інтегрального показника економічної безпеки підприємств 

машинобудування, 2015-2019 р.р. 
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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 

Авторська розробка 

 

Оцінку отриманих результатів пропонуємо провести за допомогою 

листкових графіків, які представлені у додатку Д.  

На рисунку 3.4. наведені зведені результати інтегрального показника 

економічної безпеки підприємств машинобудування, що були обрані для 

дослідження. Відповідно до інтерпретації результатів за допомогою графіків 

найвищі результати мають прямувати до 1, тобто до зовнішнього кола осі 

координат. Із рисунка 3.5. спостерігаємо, до у напрямі підвищення рівня 

економічної безпеки АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» та ДП 

«Харківський машинобудівний завод» «ФЕД». які показують позитивну 

динаміку. Найкритичніші значення інтегрального показника (ІES) у ПАТ 
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«АвтоКрАЗ», та у АК «Богдан-Мотрос», яка у 2018-2019 роках все таки зуміла 

перевести вектор на зростання.  

 

Рис.3.5. Порівняння інтегрального показника економічної безпеки 

підприємств машинобудування, 2015-2019 р.р. 

Авторська розробка 

 

Отже, заключним етапом комплексної оцінки економічної безпеки 

підприємств машинобудування є надання рекомендацій щодо підвищення 

рівня економічної безпеки. Для ідентифікації якісної оцінки результатів 

інтегрального показника використаємо шкалу бажаності Харрінгтона, яка 

вважається універсальною для інтерпретації кількісних оцінок у якісні 

характеристики досліджуваних об’єктів, адаптувавши її до мотиваційного 

управління економічною безпекою підприємства [98]. У табл.3.8. представлена 

адаптована шакала Харрінгтона до умов мотиваційного управління 

економічною безпекою, якою будемо користуватися для інтерпретації 

результатів дослідження.  

Отже, відповідно до значення інтегрального показника економічної 

безпеки та адаптованої шакали Харрінгтона до умов мотиваційного управління 

економічною безпекою спостерігаємо наступне: інтегральний показник 

економічної безпеки ДП «Харківський машинобудівний завод» «ФЕД» 

знаходиться у межах 0,709-0,738.  
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Таблиця 3.8 

Адаптована шакала Харрінгтона до умов мотиваційного управління 

економічною безпекою 

Кількісне 

значення  

Якісна 

характерис

тика  

Кількісне 

значення 

Якісна 

характеристика 

Пояснення  

Класична шакала 

Харрінгтона 

Адаптована шакала Харрінгтона до умов мотиваційного управління 

економічною безпекою 

1,0 – 0,81 Дуже 

добре 

1 - 0,91 Дуже високий 

вмотивований  

Рівень економічної безпеки прямує 

до абсолютного результату, 

механізми економічної безпеки 

підприємств працюють автоматично, 

високий рівень мотивації до 

розвитку, управлінням економічною 

безпекою підприємств спрямоване на 

стратегію зростання. 

0,9-0,81 Високий 

стимулюючий  

Рівень економічної безпеки свідчить 

про стимулювання зростання 

основних показників та забезпечення 

розвитку, на підприємстві усі 

процеси управління економічною 

безпекою підприємств інтегровані у 

інші системи та спрямоване на 

стратегію зростання. 

0,80 – 

0,64  

Добре 0,8-0,72 Дуже добрий  Рівень економічної безпеки свідчить 

про наявність у підприємства мотивів 

до зростання та забезпечення сталого 

розвитку. На підприємствах уже 

сформовані механізми управління 

економічною безпекою підприємств , 

які поступово впроваджуються, 

проте відчувають опір. Вектором 

діяльності є стратегія зростання.  

0,71-0,64 Добрий  Рівень економічної безпеки добрий 

та прямує до дуже доброго, що є 

вищи середнього, свідчить про 

зацікавленість підприємства не у 

зростання рівня економічної безпеки 

у стратегічному полі Підприємство 

обирає стратегію з обмеженого 

зростання плавно трансформуючи її 

у стратегію зростання  
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Продовження табл. 3.8.  
0,63 – 0,38 Задовільно 0,63-0,5 Задовільний  Рівень економічної безпеки 

задовільний та прямує до доброго. 

Рівень мотивації підприємства до 

зростання економічної безпеки 

підвищується, можливо за 

рахунок однієї із складових 

економічна безпека . 

Підприємство обирає стратегію з 

обмеженого зростання, проте 

вона межує із стратегією 

виживання. 

0,49-0,38 Допустимий  Рівень економічної безпеки 

допустимий для функціонування 

підприємства у разі відсутності 

появи нових загроз, проте 

відсутня мотивація до змін та 

розвитку, затяжний період у 

такому стані спричинятиме рух до 

рівня поганого дестимулюючого. 

Підприємство обирає стратегію 

виживання. 

0,37 – 0,21 Погано 0,37-0,3 Поганий 

дестимулююч

ий  

Рівень економічної безпеки 

поганий, підприємство прямує до 

загрозливого, механізм 

забезпечення економічної безпеки 

відсутній або не діє; економічна 

безпека розглядається як один із 

способів зберегти роботу 

господарюючого суб’єкта, для 

підприємств характерна 

виживання  

0,21-0,29 Загрозливий  Рівень економічної безпеки 

загрозливий для усіх процесів та 

систем, підприємство прямує до 

критичного рівня, механізм 

забезпечення економічної безпеки 

відсутній, управління 

економічною безпекою 

трансформується у заходи 

запобігання банкрутству; для 

підприємств характерна 

виживання 

0,20 – 0 Дуже 

погано 

0,20-0 Критичний  Рівень економічної. безпеки 

критичний, підприємство 

потребує антикризових заходів, 

для підприємств характерна 

виживання 

 Авторська розробка 
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тобто відповідає доброму та дуже доброму рівню економічної безпеки, 

підприємство прямує до зростання та стійкого розвитку; інтегральний 

показник економічної безпеки ДП «Конотопський авіаремонтний завод 

«АВІАКОН» коливається із 0,916 у 2015 році до 0,712 у 2018 році, тобто рівень 

економічної безпеки варіюється із доброго до дуже високого вмтотивованого. 

Порте у динаміці показники скоротились, що свідчить про незначні проблеми 

із рівнем економічної безпеки; інтегральний показник економічної безпеки АТ 

«Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» знаходиться у межах0,437 у 2015 

році та 0,852 у 2019 році, динаміка є позитивною та свідчить про налагоджену 

систему забезпечення економічної безпеки підприємства, дієвість обраних 

механізмів управління нею; інтегральний показник економічної безпеки ПАТ 

«АвтоКрАЗ» за досліджуваний період не перетнув лінії вище середнього, що 

свідчить про деструктивні процеси у середині підприємства. У 2017 році рівень 

економічної безпеки знизився до загрозливого. Підприємство перебуває у 

межах стратегії виживання; інтегральний показник економічної безпеки ПАТ 

«Мотор Січ» знаходиться у межах 0,698 - 0,734, тобто коливається між добрим 

та дуже добрим, динаміка свідчить про незначне скорочення у 2018-2019 

роках; інтегральний показник економічної безпеки ПАТ «Крюкiвський 

вагонобудівний завод» коливається із 0,659 до 0,717 перебуваючи на доброму 

рівні постійно, що свідчить про постійність та надійність механізму управління 

економічною безпекою, який дозволяє на протязі значного періоду залишатись 

на одному доброму рівні; інтегральний показник економічної безпеки ПАТ 

«Дніпропетровський стрілочний завод» демонструє добрий та дуже дорий 

рівень економічної безпеки, підприємство в залишається вмотивованим до 

розвитку та зростання.  

Таким чином, за допомогою запропонованого науково-практичного 

підходу до визначення рівня економічної безпеки підприємства в умовах 

мотиваційного управління, який базується на кореляційно-регресійному аналізі 

визначені та обґрунтовані результати інтегрального показника економічної 
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безпеки досліджуваних підприємств, які свідчать про середній рівень 

економічної безпеки.  

 

 

3.2. Механізм мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємств 

 

 

Сучасні постійні зміни та необхідність пристосування до них потребують 

від підприємств машинобудування пошуку забезпечення належного рівня 

економічної безпеки. Основними мотивами вітчизняних підприємств, особливо 

тих, які належать до промислового комплексу, залишаються забезпечення 

можливостей здійснення діяльності на принципі комерційного розрахунку. 

Проте, зміни економічного середовища та виклики сучасних умов 

господарювання спонукають їх до адаптації не власної лише діяльності, а й 

перегляді мотивів її здійснення.  

Економічна безпека підприємства відіграє важливу роль у процесах 

здійснення управління ним, оскільки є невід’ємним елементом управління, яке 

залежить від конкурентного середовища, умов господарювання, цілей 

проваджуваної діяльності, засобів, можливостей та темпів їх досягнення тощо. 

Управління підприємством з точки зору економічної безпеки має бути 

спрямоване на: вибір та реалізацію цілей і завдань, визначення реальних 

можливостей діяльності, ефективного розподілу ресурсів в середині 

підприємства, забезпечення конкурентних переваг у майбутніх періодах. 

Недостатня мотивація до здійснення процесів управління поглиблює негативні 

стани на підприємствах, сприяє виникненню нових загроз, саме тому 

поєднання механізмів забезпечення економічної безпеки та мотиваційного 

управління сприятиме вирішенню проблем щодо забезпечення належного 

рівня економічної безпеки. Розробка механізму мотиваційного управління 

економікою безпекою підприємства дозволить оптимально поєднати усі 
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системи підприємства для досягнення спільних цілей та завдань, як на 

тактичному так і на стратегічному рівнях.  

Мотиваційне управління економічною безпекою підприємств є одним із 

сучасних векторів руху вітчизняних суб’єктів господарювання адаптації до 

викликів та загроз. Формування мотиваційного механізму управління 

економічною безпекою підприємств можливе завдяки синергічним поєднанням 

та наявністю мотиваційних характеристик у різних типів управління 

підприємствами, що було окреслено у п.1.3. А також, зауважимо, що 

формування мотиваційного правління економічною безпекою підприємства 

визначається взаємозв’язками між поняттями управління, економічної безпеки 

та мотивації, про що свідчить рис. 3.6. 

 

 

Рис. 3.6. Взаємозв’язки основних понять управління, економічної безпеки 

та мотивації 

Авторська розробка 

 

Наприклад, цілі, інтереси та мотиви суб’єкта визначають процеси та 

рішення, вирішення яких потребує використання інструментів, складових, 

функцій в умовах, що склалися відповідно до середовища, яке породжує 

загрози та фактори, які потребують оцінювання. Описаний взаємозв’язок 
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елементів може використовуватись в формуванні мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємства та його механізму. 

Механізм мотиваційного управління економічною безпекою підприємства 

(рис. 3.7.) формується на основі функцій, які йому приманні, до яких 

відносимо: планування, стимулювання, організацію, координування та 

контроль, поєднання та виконання яких відбувається постійно та неперервно. 

Дотримання визначених функцій та їх постійний характер дозволяє ефективно 

та поступово впроваджувати даний механізм у діяльність підприємств, що в 

подальшому сприятиме оптимізації стану економічної безпеки. Формування 

механізму передбачає, те що він буде реалізовуватись у відповідних умовах, до 

яких в основному відносимо: невизначеність, наявність загроз, ризику та змін а 

також адаптація до них. Без врахування умов формування та реалізації 

механізму його адекватність та доцільність може ставитись під сумнів. 

Визначальною особливістю систем забезпечення діяльності підприємств є те, 

що вони функціонують у середовищі, яке на них впливає. Відповідно до 

ступенів впливу механізм мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємства має забезпечити вчасне реагування та зміни у внутрішньому чи 

зовнішньому середовищі. Особливістю мотиваційного управління є те, що 

використовуючи його інструменти підприємство може впливати й на зовнішнє 

середовище, наприклад через стимулювання до участі в діяльності чи капіталі 

підприємства. Наслідками впливу внутрішнього середовища підприємств на 

мотиваційний мерхнім управління економічною безпекою можуть бути 

гальмування його впровадження або навпаки формування його реалізації. Влив 

внутрішнього середовища на мотиваційний мерхнім управління економічною 

безпекою залежить від уміння приймати рішення та заінтересованості у його 

результатах.  Зовнішнє середовище може впливати на мотиваційний механізм 

управління економічною безпекою підприємства прямо або опосередковано, а 

його наслідки або будуть сприяти реалізації мотиваційного управління або 

стримувати його шляхом регулювання умов діяльності підприємства. 
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Рис. 3.7. Механізм мотиваційного управління економічною безпекою підприємства  

Авторська розробка  
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Процеси управління економічною безпекою підприємства є постійними та 

повторюваними у безкінечності, аж до припинення його діяльності, тому при 

розробці та впровадженні механізму мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємства має бути врахована дана закономірність. Отже, 

враховуючи функції, умови та середовище можна запропонувати наступний 

механізм мотиваційного управління економічною безпекою підприємства (рис. 

3.7.), який сформований на основі визначальних складових економічної 

безпеки: фінансово-інвестиційної, виробничо-господарської та кадрово-

персональної. Дія механізму розпочинається із виявлення основних тенденцій 

управління економічною безпекою підприємства із використанням методів 

аналізу, оцінювання, порівняння, експертних оцінок тощо. Обов’язковими 

процесами виявлення тенденції є: оцінювання передумов мотиваційного 

управління економічною безпекою підприємств; оцінювання стану 

підприємства; врахування мотиваційних загроз; оцінювання рівня економічної 

безпеки підприємств.  

Оцінювання передумов мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємств передбачає збір та аналіз показників зовнішнього 

середовища діяльності підприємства, наприклад аналіз галузі до якої 

відноситься підприємство, ринки його збуту, конкуренти тощо. Даний процес 

необхідний для формування адекватного механізму мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємства, який буде відповідати діючим реаліям 

ведення господарської діяльності, постійної актуалізації наявних умов та змін у 

середовищі.  

Оцінювання стану підприємства, використовується як дослідження 

внутрішніх передумов впровадження мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємства, дозволяє виявити слабкі місця підприємства та його 

управління, існування на підприємстві мотивів до впровадження нових методів 

управління економічною безпекою та інші. Здійснюється постійно та є базою 

для оцінювання рівня економічної безпеки підприємств.  

Оскільки загрози є невід’ємною частиною економічної безпеки, то їх 
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врахування необхідне для функціонування механізму управління економічною 

безпекою, особливо у контексті мотиваційного управління, адже загрози за 

своєю сутністю є деструктивними дестимулюючими факторами економічної 

безпеки. Демотиваційні загрози негативно впливають в першу чергу на 

зацікавленість підприємства, відділу чи особи у розвитку підприємства чи 

досягненні визначених цілей та завдань. Аналіз загроз дозволяє робити 

постійне коригування на них та забезпечує превентивні заходи в середині 

механізму інформацією щодо їх впливу на стан економічної безпеки.  

Оцінювання рівня економічної безпеки можливе у комплексі із 

попередніми процесами та дозволяє виявити проблемні аспекти чи навпаки 

напрями зростання рівня економічної безпеки. В умовах мотиваційного 

управління економічною безпекою оцінювання її рівня дозволяє сформувати 

висновки та рекомендації щодо його поліпшення чи підтримки, використання 

мотиваційних інструментів тощо, а також визначити основні тенденції 

управління економічною безпекою підприємства, а у разі проблем щодо їх 

ідентифікації, аналізу чи інтерпретації повернутися до основ мотиваційного 

управління економічною безпекою. 

Основною запропонованого механізму мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємства є розробка моделей управління, які 

доцільно сформувати відповідно до основних складових економічної безпеки 

підприємства. Розробка моделей мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємств має враховувати принципи, умови та середовище 

(рис.3.7), а також базуватися на розумінні сутності мотивації як основи даного 

типу управління. Зауважимо, що мотивація у контексті управління 

економічною безпекою підприємства виходить за рамки персоналу та 

стосується як виробництва, так і фінансового забезпечення. Тому доцільно 

виділити три рівні мотивації в управлінні економічною безпекою 

підприємства: особистий (класичний, стосується стимулювання персоналу); 

ресурсний (стимулювання забезпечення необхідними ресурсами та їх 

оптимального використання); продуктивний (стимулювання зростання 
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виробничого потенціалу, його оптимального використання).  

Сформувавши моделі мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємства, механізм передбачає імплементацію їх у загальну систему 

управління та оптимізацію системи економічної безпеки підприємства, які 

мають базуватися на основних мотивах механізму мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємств: зростання прибутковості, розвиток 

підприємства, зростання рівня економічної безпеки підприємства. Керуючись 

даними мотивами впровадження механізму буде враховане при формуванні 

стратегій діяльності підприємства.  

Для промислових підприємств невід’ємною складовою економічної 

безпеки є виробничо-господарська, управління якою потребує розуміння не 

лише основ менеджменту, а й виробничих процесів, технологій прийняття 

господарських рішень тощо. Розробка моделі мотиваційного управління 

виробничо-господарської складової економічної безпеки підприємства 

передбачає використання продуктивного рівня мотивації, поєднуючи її із 

особистим та ресурсним рівнями. У межах загального механізму 

мотиваційного управління економічною безпекою підприємства побудуємо 

виробничо-господарську модель мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємств (рис 3.8). Визначальними складовим моделі є мотиви та 

інструменти, які можна використовувати для їх задоволення. Мотивами 

виробничо-господарської моделі мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємств є: 

 нарощування виробничого потенціалу, як джерела забезпечення 

безперервності виробництва, базису здійснення основної діяльності, резервів 

покриття збитків та протистояння загроз. Нарощування виробничого 

потенціалу машинобудівними підприємствами сприяє посиленню стану 

економічної безпеки у виробничо-фінансовій складовій; в даному мотиві 

зацікавлені як керівники чи власники підприємства, так і найняті працівники, 

акціонери та інвестори.  
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Рис. 3.8. Виробничо-господарська модель мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємств 

Авторська розробка 

 

 забезпечення стійкого розвитку основної діяльності, як 

стратегічний мотив в досягненні оптимального рівня економічної безпеки, що 

сприятиме зростанню прибутковості у майбутніх періодах та досягнення цілей 

стратегії підприємлива. Досягнення сталого розвитку наддасть підприємству 

здатності бути стійким до загроз та можливостей запобігати їм до нанесення 
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негативних впливів на підприємство. У даному мотиві зацікавлені усі суб’єкти 

господарської діяльності, особливо їх керівники.  

 забезпечення оптимального рівня захищеності виробничих 

інтересів стосується як підприємства загалом, так і окремого працівника, який 

займається виробничою діяльністю на підприємстві. Наприклад, виробничими 

інтересами підприємства можуть бути розширення асортименту, збільшення 

виробництва, розширення ринків збуту та забезпечення 

конкурентоспроможності, в той же час виробничими інтересами окремих 

працівників можуть бути модернізація виробничої лінії, скорочення робочого 

часу тощо. Тобто даний мотив відноситься до усіх учасників виробничого 

процесу.  

Запропоновані моделі, в тому числі й виробничо-господарська модель 

мотиваційного управління економічною безпекою підприємств, передбачають 

оцінювання основних тенденцій управління економічною безпекою відповідно 

до механізму, в рамках якого вони сформувалися для виявлення провідного 

(ключового) мотиву моделі, на основі чого можна обрати інструменти, які 

дозволять задовольнити ключовий мотив.  

Мотиваційний інструментами виробничо-господарської моделі 

мотиваційного управління економічною безпекою підприємств є: засоби 

антикризового управління, досить часто є превентивними та сприяють 

зростанню розвитку підприємства більше ніж заходи звичайного управління 

підприємством, оскільки мають спрямованість на відповідний відділ чи процес, 

який перебуває під загрозою; реінжиніринг виробничих процесів 

використовується як дієвий інструмент управління підприємствами, які 

зазнають впливу загроз саме через перебудову чи вдосконалення процесів, як 

елементів функціонування підприємств; модернізація активів, тобто оновлення 

матеріальних (основних засобів) та нематеріальних активів відповідно до 

сучасних умов та вимог ведення господарської діяльності, що особливо гостро 

необхідно підприємствам машинобудування; впровадження інноваційних 

технологій у виробничі процеси, сприяння їх застосування на підприємствах, 
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як перспективних у майбутньому, оскільки на перших етапах життєвого ципку 

інновації можуть сприяти зростанню витрат, проте забезпечать розвиток у 

майбутньому; впровадження нових технологій виробництва, стосується 

виробничих процесів, ліній; засоби амортизації, дозволять підприємствам 

компенсувати витрати на оновлення, модернізацію чи інновації, сприяючи 

захищеності виробничих інтересів, стійкості до загроз. Зауважимо, що 

визначенні інструменти не є вичерпними, та можуть бути доповненні чи 

скорочені відповідно до умов в яких діє підприємство.  

Очікувані результати відповідно до мотивів та використаних 

інструментів відображатимуть ефективність запропонованих інструментів для 

досягнення задоволення ключових інтересів та відображаються структурно-

логічних зв’язках виробничо-господарської моделі мотиваційного управління 

економічною безпекою  (рис. 3.9) 

 

 

Рис. 3.9. Структурно-логічні зв’язки виробничо-господарської моделі 

мотиваційного управління економічною безпекою підприємств 

Авторська розробка 

 

Імплементація мотиваційного управління виробничо-господарської 

діяльності економічної безпеки підприємства у загальний механізм дозволяє 

забезпечити оптимізацію системи економічної безпеки підприємства для 

досягнення поставлених цілей та забезпечити стратегічний розвиток 

підприємства.  

Не менш важливою складовою мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємства є фінансово-інвестиційна складова. Фінансово-
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інвестиційна модель мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємств формується на ресурсному рівні мотивації, проте не виключає 

продуктивний та особистий рівні, оскільки забезпечення фінансовими 

ресурсами впливає як на виробничі процеси, так і управлінську діяльність. У 

побудований моделі (рис 3.10) мотивами є:  

 зростання прибутковості підприємства, як основного 

результативного показника діяльності комерційних господарюючих суб’єктів, 

оскільки прибуток та прибутковість є основному метою їх діяльності, у даному 

мотиві в першу чергу зацікавлені керівники та власники підприємств; 

 забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів 

сприяє зростанню підприємства, оскільки означає їх раціональне формування, 

розподіл та використання, що в майбутніх періодах сприяє нарощуванню 

фінансових можливостей та резервів, які будуть підсилювати стійкість 

підприємства до зовнішніх загроз та сприятимуть його зростанню;  

 забезпечення оптимального рівня захищеності фінансових 

інтересів усіх учасників господарської діяльності та мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємств, як основи їх матеріальних мотивацій.  

Мотиваційними інструментами, які дозволять досягнути виконання 

мотивів у фінансово-інвестиційній моделі мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємств є: інструменти цифровізації, які сприяють 

прискоренню темпів формування та використання фінансових ресурсів, їх 

впровадження сприятиме економії в першу чергу часу, що з годом 

відобразиться на фінансових ресурсах підприємства, спрощують оборот 

фінансових ресурсів, сприяють прозорості процесів використання фінансових 

ресурсів та виявленню корупційнійних загроз; реінжиніринг фінансових 

процесів застосовується для перебудови існуючих та впровадження 

інноваційних засобів мотиваційного управління економічною безпекою.  
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Рис. 3.10. Фінансово-інвестиційна модель мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємств 

Авторська розробка 

 

А також до них відносимо: капіталізація інтелектуальної власності 

сприяє посиленню ефективності використання фінансових ресурсів, 

захищеності фінансів інтересів як підприємства як окремого суб’єкта так і 

особи, що працює на підприємстві, у сучасних умовах капіталізація 

інтелектуальної власності забезпечує підприємствам фінансову незалежність; 

диверсифікація капіталу сприяє різноманіттю структури капіталу та його 
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ефективності у господарських процесах; використання залученого капіталу 

стало можливим із появою «дешевих» кредитів та кредитів, що направленні на 

розвиток галузі, для ресурсоємних підприємств із довгим виробничим циклом 

залучення капіталу сприяє ефективному перерозподілу фінансів ресурсів та 

збереженню ліквідності на належному рівні; інвестиції сприяють 

стратегічному розвитку та досягнення визначених мотивів у довгостроковій 

перспективі, залучення інвестицій є одним із основних доступних 

мотиваційних інструментів у діяльності підприємства.  

 

 

Рис. 3.11. Структурно-логічні зв’язки фінансово-інвестиційної моделі 

мотиваційного управління економічною безпекою підприємств 

Авторська розробка 

 

Відповідно до структурно-логічних зав’язків фінансово-інвестиційної 

моделі мотиваційного управління економічною безпекою підприємств (рис. 

3.11) виявлено впливи окремих мотиваційних інструментів на модель. 

Зауважимо, що перелік інструментів та мотивів може розширюватись або 

скорочуватись залежно від умов, середовища, виду господарської діяльності.  

Відповідно до рівнів економічної безпеки та механізму мотиваційного 

управління економічною безпекою підприємства наступною моделлю є 

кадрово-персональна модель мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємств (рис. 3.12), яка ґрунтується на особистому рівні мотивації 

підсилюючись продуктивним та ресурсним рівнем. Мотивами, що обрані для 

представлення моделі є наступні:  
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 зростання продуктивності праці, як основний мотив кадрово-

персональної моделі мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємства, в першу чергу ґрунтується на особистому рівні мотивації, сприяє 

розвитку підприємства, раціональному використанню трудового потенціалу з 

боку підприємства, та зростання матеріальних стимулів та ролі кожного 

працівника у діяльності підприємства та забезпеченні економічної безпеки; 

 

 

Рис. 3.12. Кадрово-персональна модель мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємств 

Авторська розробка 
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 ріст та розвиток персоналу визначається у стратегічному вимірі 

особистого рівня мотивації у системі економічної безпеки, сприяє розвитку 

кадрового потенціалу та посиленню опору загрозам кадрово-персональної 

складової, зростання персоналу впливає на його продуктивність праці, 

підсилює виробничу складову через набуття нових умінь та компетентностей; 

 забезпечення оптимального рівня захищеності інтересів 

працюючих, що дозволяє їм відчувати себе у безпеці не лише матеріально, але 

й на духовному ціннісному рівні. 

Мотиваційними інструментами, які використовуються у моделі є: 

інструменти цифровізації, використовуються для навчання та розвитку 

персоналу, забезпечення продуктивності праці;  реінжиніринг HR-процесів, як 

засоби управління людськими ресурсами, наприклад кардинальна зміна систем 

мотивації чи оплати праці, найму на роботу адаптації тощо; навчання 

персоналу використовуються у межах досягнення мотиву посту та розвитку 

персоналу, а як наслідок зростання продуктивності; преміювання та доплати 

сприяє продуктивності праці, але може мати короткостроковий характер, є 

основним мотиваційним інструментом досягнення забезпечення оптимального 

матеріального рівня захищеності індивідуального працюючого; соціальне 

забезпечення, використовується як мотиваційний інструмент для посилення 

стану захищеності соціальних та матеріальних інтересів та потреб працюючих; 

кар’єрне зростання, як мотиваційний інструмент забезпечується керівництвом 

підприємства у співпраці із працівниками, відображаючи їх прагнення до 

розвитку. Імплементація мотиваційного управління кадрово-персональної 

складової економічної безпеки підприємства у загальний механізм 

мотиваційного управління економічною безпекою підприємств дозволить 

спільно з іншими моделями сформувати заходи оптимізації системи 

забезпечення економічної безпеки підприємств.  

На рисунку 3.13 наведені найбільш-логічні впливи інструментів на різні 

мотиви кадрово-персональної моделі мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємств.  
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Таким чином, розроблені моделі доцільно впроваджувати одночасно для 

забезпечення оптимальних результатів та задля уникнення конфліктів. Їх 

реалізація визначає сутність механізму мотиваційного управління економічною 

безпекою підприємств, сприяє зростанню рівня економічної безпеки.  

 

 

Рис. 3.13. Структурно-логічні зв’язки кадрово-персональної моделі 

мотиваційного управління економічною безпекою підприємств 

Авторська розробка 

 

Впливовою особливістю розроблених моделей є використання у них 

засобів антикризового управління та реінжинірингу, оскільки нинішні умови 

діяльності підприємств вимагають розробки підходів із залученням дієвих 

інструментів та методів для підтримки належного стану економічної безпеки з 

метою забезпечення потенціалу конкурентоспроможності та діяльності у 

межах стратегії зростання. Необхідне удосконалення діяльності підприємства 

доцільно представити через реалізацію положень адаптивного антикризового 

управління потенціалом на підставі розробки стратегії формування 

антикризового потенціалу та моделі механізму її реалізації, яка проявляє себе в 

динаміці при комплексному впливі різно направлених чинників зовнішнього 

середовища. Особи, що приймають рішення на підприємстві мають набути 

розуміння того, що в залежності від економічного стану підприємств, якості 

ресурсів, товарів (послуг), їхнього потенціалу розвитку, здатності протидіяти 

кризовим явищам, доцільно пропонувати їм стратегічну і (або) тактичну 
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платформи адаптивного управління антикризовим потенціалом відповідно до 

перспектив напрямів бізнесу [194].  

Глобальний характер нестабільності вимагає зміни характеру 

антикризового управління підприємством. Вітчизняні й зарубіжні дослідники 

звертають увагу на те, що криза надає можливість змінити структуру 

виробництва, темпи і рівень соціально-економічного розвитку, забезпечити 

вищий його рівень, проте у сучасній практиці антикризового управління 

пріоритет віддається механізмам безпосереднього реагування, які усувають 

деякі негативні прояви криз, пом’якшують їх наслідки, але не створюють умов 

для економічної стійкості підприємства. Негативна динаміка, що склалася, 

свідчить, що існуючий організаційно-економічний механізм антикризового 

управління підприємством не відповідає змінам в економічній ситуації, 

практично не працює і малоефективний. Характер кризових процесів вимагає 

використання нових механізмів антикризового управління, які можуть не лише 

зумовити й пом’якшити негативні наслідки криз, але й використати їх 

можливості для кардинальної зміни існуючої системи управління та 

забезпечити економічну стійкість [140, с. 52]. Оскільки, в сучасних реаліях 

економічні зміни відбуваються різко, а нормальне функціонування 

підприємства може раптово стати незадовільним, то й нормалізувати його 

традиційними способами стає важко, а інколи взагалі неможливо. Слід 

зауважити, що у напрямі використання нових дієвих інструментів забезпечення 

антикризового управління, а отже, й підтримки фінансової безпеки, можна 

використовувати методи реінжинірингу.  

Розробники концепції реінжинірингу, М. Хаммер та Дж. Чампі 

визначають його як методологію перебудови підприємства, його бізнес-

процесів «з нуля», зокрема вони наголошували на необхідності видалення 

цілих процесів, які не мали (або не приносили) цінності для фірми [200]. Такі 

удосконалення бізнес-процесів передбачали зростання конкурентних позицій 

підприємств, їх вартості та безпеки. Вважаємо, що економічний механізм 

підтримки фінансової безпеки підприємств можна удосконалити завдяки 
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використанню методології реінжинірингу. Механізм мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємства має базуватися на основі принципів 

ефективного реінжинірингу М. Хаммера (рис. 3.14.)  

У сучасних умовах та у контексті забезпечення економічної безпеки 

реінжиніринг передбачає перехід від управління функціями (традиційний, 

вертикальний підхід) до управління процесами (інноваційний, горизонтальний 

підхід). Об'єктивна необхідність переходу від функціонального управління до 

управління процесами за допомогою реінжинірингу пояснюється тим, що в 

умовах економічної нестабільності, жорсткої конкуренції, постійних змін йде 

боротьба підтримку оптимального рівня фінансової безпеки [187]. Тобто, 

реінжиніринг передбачає зміни в управлінні підприємством, зокрема й в 

управлінні фінансовою безпекою у напрямі змін у бізнес-процесах. 

 

 

Рис. 3.14. Принципи ефективного реінжинірингу у забезпеченні 

економічної безпеки підприємства 

Узагальнено автором на основі [200] 

 

Таким чином, сутність застосування реінжинірингу у економічному 

механізмі забезпечення фінансової безпеки підприємств полягає у 

впровадженні інновацій та застосування горизонтального підходу до 

Принцип 1. Організація досягнення результатів, а не виконання завдань 

Принцип 2. Забезпечити виконання процесів, тими, хто використовує 

його результати  

Принцип 3. Інтегрувати роботу по обробці інформації в реальну роботу, 

яка виробляє інформацію 

Принцип 4. Розглядати географічно розкидані ресурси як централізовані. 

Принцип 5.  Об’єднання паралельних заходів замість інтеграції їх 

результатів. 

Принцип 6. Встановити точку прийняття рішення у процесі роботи, і 

вмонтувати контроль в процес . 

Принцип 7. Отримати інформацію відразу і в джерелі. 
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управління бізнес-процесами. Тобто менеджмент має забезпечити зміну 

поглядів на сутність управління саме через бізнес-процеси, а не через функції, 

оскільки бізнес-процеси є більш адаптивними до змін у зовнішньому 

середовищі.  

Використання антикризового управління та реінжинірингу можливе за 

різних умов зміни зовнішнього середовища (рис.3.15).  

 

 

Рис. 3.15. Застосування антикризового управління та реінжинірингу у 

моделях механізму мотиваційного управління економічною безпекою  

Авторська розробка 

 

Так, заходи антикризового управління можна використовувати при 

виникненні та посиленні кризових явищ та змін, а реінжиніринг доцільніше 

застосовувати задля впровадження нових технологій перебудови структури 

підприємства, що впливатиме не лише на його фінансове забезпечення, але й 

на інші ресурсні складові (трудові, маркетингові, матеріальні, виробничі). 

Заходи антикризового управління доцільно проводити відповідно до 

архітектури підприємства, та супроводжувати контролінгом. Використання 

реінжинірингу після жорсткого антикризового управління має бути спрямоване 
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на: поточне функціонування усіх складових системи забезпечення роботи 

підприємства;  впровадження та забезпечення нових стратегій, які дозволять 

змінити структуру ресурсного забезпечення; моніторинг їх впровадження та 

скорочення витрат. 

Зауважимо, що впровадження моделей та мотиваційних інструментів 

управління економічною безпекою супроводжується внутрішніми проблемами 

та викликами, які мають переважно суб’єктивний характер та відображаються 

на стані економічної безпеки. До них можемо віднести: недостатнє визнання 

результатів діяльності підприємств;  недостатнє стимулювання роботи 

працівників відповідних відділі в та служб;  не ефективний розподіл 

матеріальних та духовних цінностей в залежності від якості та кількості 

витраченої праці; низькі можливості творчого та кар’єрного росту [14, с.362]; 

недостатній рівень підготовки та готовності керівництва до змін; відсутність 

розуміння необхідності трансформації систем управління підприємством та 

інші.  

Отже, мотиваційний механізм управління економічною безпекою є 

важливим елементом управління підприємством, що може забезпечити 

стійкість та розвиток підприємству як «організму» в економічний системі. 

Сучасні трансформаційні процеси відбуваються на постійній основі і є 

своєрідною константою, що супроводжує підприємство та його основні 

системи, тому управління підприємством, в тому числі й система управління 

економічною безпекою повинна відповідати постійним змінам та 

трансформаціям у зовнішньому середовищі. Сучасні тенденції зумовлюють 

системи управління підприємствами враховувати у своїй роботі елементи 

мотивації не лише персоналу, але й загальної мотивації підприємства як 

елементу суспільства до власного розвитку, тож виникає необхідність оцінити 

такий рівень мотивації управління економічною безпекою через призму 

діяльності усього підприємства. 

Синергія антикризового управління, реінжинірингу та мотиваційного 

управління дозволить підприємству вносити зміни не лише в його управління, 
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але й посилить опір зовнішнім загрозам та викликам. Важливою 

характеристикою для вітчизняних підприємств у використанні реінжинірингу 

та інструментів антикризового управління має стати постійний характер їх 

застосування, а не лише як одноразових заходів.  

 

 

3.3. Стратегічні орієнтири імплементації мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємства 

 

 

Динамічність та швидкоплинність сучасних умов діяльності підприємств 

зумовлює використання нових механізмів управління в контексті забезпечення 

економічної безпеки підприємства, що нині є обов’язковою умовою розвитку, а 

врахування безпекових аспектів при формуванні стратегії розвитку 

підприємства сьогодні є апріорною умовою його функціонування.  

Сучасна нестабільність та мінливість зовнішнього середовища 

підприємства, їх агресивний вплив на внутрішнє середовище, спрямовують 

систему управління підприємством до постійних пошуків нових методів та 

засобів економічної мотивації до підвищення ефективності використання 

наявних ресурсів, росту та розвитку підприємства. Система економічної 

безпеки має прямий причинно-наслідковий зв'язок із розвитком підприємства, 

його стратегією зростання. Тобто при розробці стратегії підприємства 

керівництво має враховувати забезпечення належного рівня економічної 

безпеки. Саме такий підхід демонструє мотиваційне управління економічною 

безпекою підприємства: стратегія підприємства із врахуванням безпекових 

аспектів, що зумовлено, в першу чергу тим, що розвиток та зростання 

підприємства неможливі без забезпечення безпеки підтримки мотивів як в 

середині нього так в ззовні. 

Стратегічний зміст економічної безпеки підприємств розкривається 

завдяки взаємозв’язку стратегічних економічних інтересів підприємства, 

використанню можливостей зовнішнього та внутрішнього середовища із 
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застосуванням продуктивної взаємодії (рис. 3.16). В сучасних умовах 

господарювання механізм мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємства має формуватися у стратегічному вимірі у поєднанні із 

інструментами стратегічного планування, яке потребує дотримання умов: усі 

процеси на підприємстві, особливо ті, що стосуються забезпечення економічної 

безпеки. необхідно планувати, що дозволяє вчасно реагувати на загрози та 

небезпеки; мотивація кадрів до збереження належного рівня економічної 

безпеки має відбуватися постійно та враховуватись у стратегічному вимірі 

діяльності підприємства; управління економічною безпекою підприємства 

базується на принципах управління інвестиційним портфелем. 

 

 

Рис. 3.16. Взаємозв’язок стратегічних економічних інтересів 

підприємства та забезпечення економічної безпеки  

 Узагальнено автором на основі  [177]. 

 

Кожна із систем підприємства, тому числі й економічна безпека, має 

певний потенціал до зростання прибутків, відповідно кожному із них 

розподіляються ресурси; актуальна оцінка діяльності усіх систем підприємства, 

його загально-економічної діяльності, вивчення показників ринкового 

зростання та позиції компанії на конкретному ринку; попри загальні риси, для 

кожного підприємства розробляється власна оригінальна стратегія розвитку із 
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врахуванням специфіки стану його економічної безпеки, особливостей галузі 

наявних ресурсів, цілей та завдань. 

Стратегією економічної безпеки прийнято вважати «сукупність найбільш 

значущих рішень та заходів, спрямованих на забезпечення прийнятного рівня 

безпеки функціонування підприємства» [103, с. 165]. Розглядаючи таке 

визначення, вважаємо, що необхідно наголосити на тому, що даний 

стратегічний підхід до управління економічною безпекою підприємства також 

має мотиваційний характер, оскільки «найбільш значущі рішення та заходи» 

відповідають мотивації того чи іншого суб’єкта управління. Найпростіша 

схема формування стратегії підприємства має наступні складові: аналіз 

середовища, визначення цілей, розробка варіантів розвитку, вибір стратегії, 

виконання стратегії, оцінка та контроль виконання (рис. 3.17)  

 

 

Рис. 3.17. Загальна схема формування стратегії підприємства 

Авторська розробка 

 

Формування стратегії підприємства відбувається відповідно до окремих 

етапів, які умовно можна поділити на три. Характерною особливістю першого 

етапу є постійний моніторинг та адаптація до нових умов, а контроль, який 

входить до третього етапу на практиці має здійснюватися на усіх етапах 

стратегічного управління. Щодо забезпечення управління економічною 
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безпекою, то даний стратегічний підхід може використовуватись і у процесі її 

формування, але обов’язково із врахуванням особливостей мотиваційного 

механізму управління економічною безпекою підприємства та принципів 

мотиваційного управління нею. Як і будь які стратегії другого поряду стратегії 

управління економічною безпекою підприємства мають бути безпосередньо 

пов’язані із загальною корпоративною стратегією підприємства. Проте, деякі 

підходи до визначення, є досить широкими та не послідовними, відсутні 

синергічні елементи.  

Враховуючи особливості стратегічного виміру впровадження механізму 

мотиваційного управління економічною безпекою підприємств можемо 

запропонувати складові елементи формування мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємства у контексті стратегічного підходу (рис. 

3.18.). Як бачимо, формування стратегія підприємства залежить від теорії (або 

концепції) економічної безпеки, тобто яким чином підприємство буде 

трактування та розуміння дефініції економічної безпеки підприємства у 

майбутньому визначатиме с стратегію підприємства. 

Таким чином, знову зустрічаємо причинно-наслідкові зв’язки систем 

підприємства із економічною безпекою, а правильно оцінена та визначена 

сутність економічної безпеки дозволить обрати оптимальний варіант стратегії. 

Складовими елементами запропонованого механізму формування 

мотиваційного управління економічною безпекою підприємства у контексті 

стратегічного підходу є:  теорія управління економічною безпекою: 

використання різних підходів до визначення сутності економічної безпеки 

породжує різне трактування основ її управління;  домінуючі принципи, які 

визначають основні положення забезпечення економічної безпеки 

підприємства відповідно до обраної теорії управління економічною безпекою; 

мотиви, якими керуються керівники при здійснені управлінських рішень щодо 

впровадження механізму управління економічною безпекою у стратегію 

підприємства, ними можуть бути протистояння загрозам, стабільність 

діяльності, стійкий розвиток; цілі підприємства та його керівників, що 
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відображаються у подальших завданнях стратегії та їх досягнення визначає 

результативність обраних стратегій. До цілей належать мінімізація ризиків, 

адаптація до нових умов, забезпечення економічного зростання; індикатори, як 

показники та критерії, які показують реальний стан підприємства та від яких 

залежать обрані стратегії; варіанти стратегій в яких буде відображатися 

мотиваційне управління економічною безпекою підприємства.  

 

 
Рис. 3.18. Складові елементи формування мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємства у контексті стратегічного підходу 

Авторська розробка 
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Відповідно до запропонованих елементів до стратегій підприємства, які 

включають в себе аспекти економічної безпеки, відносимо: стратегію 

виживання, стратегію обмеженого зростання, стратегію зростання.  

Стратегія виживання (СВ) застосовується на підприємствах, які мають 

проблеми із економічною та фінансовою стійкістю, наявністю значних ризиків 

та зростання загроз, як правило рівень економічної безпеки є невисоким та 

утримується «штучно» через викривлення показників та залучення власних 

ресурсів керівника чи власника. Застосовується з метою збереження 

можливості ведення господарської діяльності, сутність економічної безпеки 

трактується як захищеність від загроз, не передбачає розвитку підприємства, а 

лише його збереження, особиста мотивація керівників чи власників може бути 

високою, проте у зв’язку із проблемами фінансової стійкості матеріальна 

мотивація персоналу скорчується.  

Стратегія обмеженого зростання (СОЗ) використовується 

підприємствами зі помірним рівнем економічної стійкості, наявністю значних 

загроз, в тому числі й зовнішніх, проте вчасному реагуванню на них, що 

дозволяє забезпечити належний рівень економічної безпеки. Основні 

показники діяльності підприємства залишаються на достатньому рівні або 

кожного року мають невисоке зростання, що призводить до зростання 

вкладення коштів у власний капітал з одночасним незначним зростанням 

витрат на персонал. Економічна безпека розглядається як оптимальний стан 

захищеності ресурсів та інтересів, що дозволяє підприємству функціонувати у 

звичайному режимі із незначним зростанням та в разі виникнення 

непередбачуваних загроз та небезпек швидко зреагувати на них та покрити 

витрати, що з ними пов’язані. Мотивація персоналу та керівного складу є 

постійним сталим явищем у незначній кількості, інструменти мотивації можуть 

використовуватись для стимулювання працівників у разі виникнення загроз.  

Стратегія зростання (СЗ) притаманна підприємствам із високим рівнем 

економічної безпеки, що мають за основний мотив забезпечення економічного 

зростання через інструменти мотиваційного управління. Через високий рівень 
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захищеності та стійкості внутрішні та зовнішні загрози впливають на 

підприємство не суттєво, або такий вплив згладжується шляхом швидкого 

реагування та значного запасу стійкості. Показники діяльності підприємства 

зростають, що дає йому можливість розширювати виробництво, ринки збуту, 

підвищувати конкурентоздатність. Економічна безпека визначається як 

система що забезпечує розвиток підприємства утримуючи усі показники на 

належному рівні. Нарощення капіталу, прибутків та стійкості спричиняє 

зростання виробництва, розвиток підприємства у горизонтальному та 

вертикальному вимірах. Таким підприємствам притаманна висока 

вмотивованість персоналу та керівників, завдяки матеріальним та 

нематеріальним особистим інструментам.  

Задля проведення оцінки відповідності стратегій машинобудівних 

підприємств запропонованим елементам мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємства у контексті стратегічного підходу (рис. 

3.17.) необхідно запропонувати перелік стратегічних орієнтирів, до яких 

можемо віднести наступні: основний мотив (протистояння загрозам, 

стабільність діяльності, стійкий розвиток), цілі підприємства (мінімізація 

ризиків, адаптація до нових умов, забезпечення економічного зростання), 

рівень рентабельності, фінансова стійкість, рівень кадрово-персональної 

складової економічної безпеки з врахуванням загроз, ефективність виростання 

активів, ділова активність, ліквідність, мотивація персоналу, інноваційна 

діяльність.  

Виявити основні стратегічні орієнтири машинобудівних підприємств 

можемо із використанням методів анкетування, виставлення балів та 

експертних оцінок, які ґрунтуються на проведених розрахунках у п.2.2 та п. 2.3. 

дисертаційної роботи. Результати оцінок наведені у Додатку Е, табл. Е.1.  

Отримані результати необхідно інтерпретувати у якісну оцінку, для 

цього використаємо шкалу балів, де мінімальне значення свідчить про те, що 

підприємство знаходиться у площині стратегії виживання, а максимальне 

значення свідчить про площину стратегії зростання (рис. 3.19.). Максимальна 
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кількість балів відповідно до запропонованої шлаки становить 30, а мінімальна 

відповідно 10 балів.  

На рисунку 3.19. наведені результати проведеного дослідження щодо 

визначення стратегії підприємств у контексті економічної безпеки. 

Наближення показників до зовнішнього краю графіка свідчить про напрям 

підприємства до стратегії зростання, і навпаки наближення показників до 

внутрішнього кола свідчить про спрямування стратегії підприємства до 

стратегії виживання. 

 

 

Рис. 3.19. Шкала оцінювання підприємств за приналежністю до стратегії 

Авторська розробка 

 

Інтерпретація результатів проведеної оцінки відповідності економічної 

безпеки стратегіям підприємств машинобудування (рис. 3.20) свідчить про те, 

що АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» та ПАТ «АвтоКрАЗ» 

набрали найменшу кількість балів (по 12), їх показники розташовані 

найближче до внутрішнього кола графіку, та відповідно до шкали вони 

перебувають у стратегії виживання. ПАТ «Мотор Січ» (22 бали), ДП 

«Харківський машинобудівний завод» «ФЕД» (22 бали), ПАТ 

«Дніпропетровський стрілочний завод» (23 бали), ПАТ «Крюкiвський 

вагонобудівний завод» (24 бали) перебувають ближче до зовнішнього краю 

графіку, отримавши середні результати, тому відносяться до стратегії 
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обмеженого зростання. Підприємством, з результатом у 26 балів, яке 

розтасовується на графіку найближче до зовнішнього краю є ДП 

«Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН». 

Підприємства, що перебувають у різних стратегіях можуть 

переміщуватись по графіку відповідно до змін, що відбуваються у середині 

підприємств, які стосуються змін у політиці управління чи стратегічного 

бачення. 

 

 

Рис. 3.20. Інтерпретація результатів проведеної оцінки відповідності 

економічної безпеки стратегіям підприємств машинобудування  

Авторська розробка 

 

Необхідно зазначити, що зміни стратегій підприємства у позитивному 

напрямі, тобто від стратегії виживання до стратегії зростання, мають ряд 

особливостей в процесах нарощування і реалізації їх економічної безпеки, що 

впливають на характер та інтенсивність розвитку: ресурси являються засобом 

збереження, нарощування та збільшення рівня економічної безпеки, що 

забезпечує стійкість отриманих конкурентних переваг та зберігає стратегічний 

характер розвитку; мотивація є потужним інструментом нарощення рівня 

економічної безпеки, зростання внутрішньої стійкості та можливостей 

адаптації до зовнішніх загроз; нарощування економічної захищеності 
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відбувається хвилеподібно: поступово накопичуються резерви, потім в момент 

найвищого значення вони реалізовуються, за цим етапом значно знижується 

кількість та вартість задіяних ресурсів, при цьому підприємство отримує 

принципово нову конкурентну перевагу, що уособлює новий напрям, нову 

реалізовану стратегію і результати; економічну безпеку можна збільшити не 

лише шляхом вкладення ресурсів у формування необхідного рівня, а і 

внаслідок змін в структурі складових, видах, джерелах залучених ресурсів та їх 

співвідношенні [31]. Саме система управління та розвиток персоналу є 

найбільш ефективним та стійким джерелом стратегічного розвитку. 

З огляду на окреслені особливості процес забезпечення ефективності 

мотиваційного управління розвитком підприємства включає етапи з реалізації 

основних управлінських функцій: планування, організації, аналізу та 

корегування, що в свою чергу включають ряд послідовних дій (рис. 3.20). В 

спрощеній інтерпретації мотиваційне управління економічною безпекою має 

орієнтуватись на підтримку стійкого економічного стану системи та запасу 

конкурентоспроможності на допустимому рівні. 

 

 

Рис. 3.21.  Процес стратегічних трансформацій управління розвитком при 

нарощуванні ефективності реалізації функцій підприємства в контексті 

мотиваційного управління економічною безпекою 

Авторська розробка 
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В основі зростання підприємства машинобудування до стратегії вищого 

стану в умовах мотиваційного управління економічною безпекою може 

знаходитися: дослідження джерел зниження собівартості робіт при визначених 

нормативами та стандартами рівнях якості; ефективність організаційної 

системи управління підприємством; інноваційно-інвестиційний розвиток; 

конкурентна, гнучка та обґрунтована тарифна політика; розвиток систем 

екологічної безпеки, корпоративної соціальної відповідальності; спільні дії з 

іншими суб’єктами ринку щодо удосконалення технологій машинобудування; 

техніко-технологічна модернізація та оновлення основних засобів 

підприємства та інші.  

Одним із основних напрямів покращення діяльності підприємств, 

особливо тих, що перебувають у стратегії виживання є необхідність посилити 

управління економічною безпекою, зокрема й через мотиваційні аспекти. 

Вважаємо, що саме мотиваційне управління економічною безпекою дозволить 

підприємствам, що відносяться до площини стратегії виживання та стратегії 

обмеженого зростання досягти найшвидшими темпами бажаних результатів 

щодо посилення економічної безпеки. У межах мотиваційного управління 

економічною безпекою керівники підприємств можуть використовувати 

інструменти антикризового управління та реінжинірингу, що зумовлюється 

зв’язками різних типів управління та наявність у них характеристик 

мотиваційного управління (рис 1.14).  

Отже, мотиваційне управління економічною безпекою підприємства 

дозоляє сформувати у межах стратегічних орієнтирів оптимізації рівня 

економічної безпеки підприємств імплементувати власні основні положення у 

діяльність підприємств використовуючи при цьому аналітичний 

інструментарій: інтегральний (факторний) аналіз (у п.п.2.3, 3.1), аналіз 

коефіцієнтів (у п. 2.2), порівняльний аналіз (у п.2.1.), структурний аналіз (у п. 

3.2.) та трендовий аналіз (у п.3.3) для визначення основних тенденцій та 

можливостей запровадження мотиваційного управління (рис. 3.22) 
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Трендовий аналіз із його основними інструментами є заключним етапом 

формування стратегічних напрямів впровадження мотиваційного управління 

економічною безпекою у діяльність підприємств, на основі якого окрім 

загальних стратегічних та тактичних напрямів, що стосуються забезпечення 

кадрово-персональної складової мотиваційного управління економічною 

безпекою можна виділити конкретні заходи для кожного досліджуваного 

підприємства машинобудування. Виявлення тенденцій майбутніх періодів 

можливе завдяки прогнозуванню інтегральних показників рівня економічної 

безпеки на 2020-2021 роки., яке проведемо використовуючи аналітичний 

інструментарій методів трендового прогнозування.  

 

 

Рис. 3.22. Аналітичний інструментарій мотиваційне управління 

економічною безпекою підприємств 

Авторська розробка 

 

На рис. 3.23 представлені результати прогнозування рівня економічної 

безпеки ДП «Харківський машинобудівний завод» «ФЕД» на 2020-2024 роки 

(відображено як періоди 6-10), які розраховані відповідно до рівняння: 

y = 0,0052x
2
 - 0,0272x + 0,7442 

R² = 0,9905, тобто вірогідність точності даного прогнозу становить 

99,05%. Таким чином, на ДП «Харківський машинобудівний завод» «ФЕД» на 

найближчі 5 років відбудеться зростання рівня економічної безпеки із доброго 

до високого вмотивованого.  
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Проте, враховуючи рівень економічної безпеки підприємства за 

окремими складовими, а також те, що підприємство перебуває у межах 

стратегії обмеженого зростання керівництву ДП «Харківський 

машинобудівний завод» «ФЕД» необхідно посилити фінансово-інвестиційну та 

виробничо господарську складові економічної безпеки, мотивувати 

працівників до пошуку нових ринків збуту, розширення асортименту, 

збереження добрих стосунків із партнерами та конкурентами, тобто 

мотиваційне управління економічною безпекою підприємства на даному 

підприємстві матиме статичний забезпечуючий характер. 

 

 

Рис. 3.23. Прогнозування інтегральних показників рівня економічної 

безпеки ДП «Харківський машинобудівний завод» «ФЕД» на 2020-2024 роки 

Авторська розробка 

 

На рис. 3.24 наведені результати прогнозування рівня економічної 

безпеки ДП «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН» на 2020-2024 

роки (відображено як періоди 6-10), які розраховані відповідно до рівняння:  

y = 0,0312x
2
 - 0,205x + 1,0908  

R² = 0,6988,  

що визначає точність прогнозу як 69,88%. Таким чином, підприємство ДП 

«Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН» за наступні 5 років зможе 

наростити значний рівень економічної безпеки, проте такі швидку темпи 

можуть мати й певні негативні.   
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Рис. 3.24 Прогнозування інтегральних показників рівня економічної 

безпеки ДП «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН» на 2020-2024 

роки 

Авторська розробка 

Рівень економічної безпеки ДП «Конотопський авіаремонтний завод 

«АВІАКОН» підвищується, що позитивно впливає на його господарську 

діяльність. Значне зростання прогнозованих показників є відображенням 

стабільності підприємства, його основних партнерів. Такий високий рівень 

економічної безпеки спрятиме впровадженню мотиваційного управління 

економічною безпекою, проте підприємству необхідно вжити наступних 

заходів: забезпечити зростання персоналу та залучення нових компетентних 

працівників, розширити ринки збуту продукції, зокрема за кордоном, 

впроваджувати інструменти цифрової трансформації, зокрема приєднатись до 

Індустрії 4.0 та інші заходи що сприятимуть розвитку мотиваційного 

управління.   

Результати прогнозу інтегральних показників рівня економічної безпеки 

АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» на 2020-2024 роки (рис. 3.25) 

відповідають рівнянню: 

y = 0,0184x
2
 - 0,0072x + 0,4402 

R² = 0,8939, що визначає точність прогнозу як 89,39%. Таким чином, 

підприємство АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» за наступні 5 

років зможе наростити значний рівень економічної безпеки, що пов’язано із 

зростанням ряду показників у 2018 та до 2019 роках  
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Рис. 3.25 Прогнозування інтегральних показників рівня економічної 

безпеки АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» на 2020-2024 роки 

Авторська розробка 

 

Результати роботи АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» та 

прогноз рівня його економічної безпеки дають можливість визначити, що 

підприємство розвивається досить не рівномірно, на нього досі впливають ряд 

зовнішніх загроз та внутрішніх викликів, тому керівництву необхідно звернути 

увагу на: впровадження стратегії розвитку, яка дозволить вийти зі стратегії 

виживання, залучити інвестиції як мотиваційні інструменти забезпечення 

діяльності підприємства, виявити резерви оновлення технологій та 

забезпечення якості продукції, забезпечити мотивацію персоналу через 

матеріальні та нематеріальні цінності, підвищення кваліфікації та навчання 

персоналу.  

На рис. 3.26 представлені результати прогнозування рівня економічної 

безпеки ПАТ «АвтоКрАЗ» на 2020-2024 роки (відображено як періоди 6-10), 

які розраховані відповідно до рівняння: 

y = 0,3429e
-0,043x

 ,  

відповідно до якого рівень економічної безпеки буде скорочуватись, та 

досягне критичних значень, такі результати зумовлені неоднорідністю 

показників рівня економічної безпеки, їх значних коливань.  
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Рис. 3.26  Прогнозування інтегральних показників рівня економічної 

безпеки ПАТ «АвтоКрАЗ» на 2020-2024 роки 

Авторська розробка 

 

Оскільки підприємство уже перебуває у зоні стратегії виживання із 

низьким рівнем економічної безпеки та високим рівнем впливу загроз, то для 

нього є актуальним уже впроваджувати антикризові заходи, які можна 

поєднувати із впровадженням мотиваційного управління економічною 

безпекою. До ним можемо віднести: залучення капіталу від власників, тобто 

реструктуризація власного капіталу, реінжиніринг усіх виробничих та 

управлінських процесів із збереженням виробничих можливостей, утримання 

компетентного персоналу через інсургенти нематеріальної мотивації, розробка 

стратегії виходу із кризи, зниження витрат за рахунок скорочення 

управлінського персоналу та інші.  

Рис. 3.27 відображає, скорочення рівня економічної безпеки до 

загрозливого ПАТ «Мотор Січ», через прогнозування із використанням 

рівняння y = -0,0097x
2
 + 0,0561x + 0,6566, точність якого визначається R² = 

0,8635, тобто є високою. ПАТ «Мотор Січ» уже необхідно адекватно реагувати 

на такі результати прогнозів, адже основною причиною скорочення є 

зменшення прибутковості, проблемні аспекти виробничо-господарської 

діяльності та виведення власного капіталу із активів підприємства. Основними 

заходами у межах мотиваційного управління економічною безпекою за такого 

загрозливого прогнозу є: розробка стратегію дій по усуненню негативного 

впливу загроз як внутрішніх так і зовнішніх, впровадження інструментів 



197 

антикризового управління у поєднанні мотиваційними інструментами, 

збереження виробничих потужностей та залучення зовнішніх інвесторів, для 

збалансування власного капіталу ризику.  

 

 
Рис. 3.27  Прогнозування інтегральних показників рівня економічної 

безпеки ПАТ «Мотор Січ» на 2020-2024 роки 

Авторська розробка 

 

Результати, що представленні на рис. 3.28 свідчать про скорочення рівня 

економічної безпеки ПАТ «Крюкiвський вагонобудівний завод» на 2020-2024 

роки, навіть попри те, що майже усі інтегральні показниками свідчать про 

добрий рівень економічної безпеки. Відповідною до рівняння  

y = -0,0117x
2
 + 0,0753x + 0,5886, R² = 0,8152.  

 

 
Рис. 3.28  Прогнозування інтегральних показників рівня економічної 

безпеки ПАТ «Крюкiвський вагонобудівний завод» на 2020-2024 роки 

Авторська розробка 
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Для збереження підприємством оптимального рівня економічної безпеки 

необхідно впроваджувати мотиваційні заходи, що спонукатимуть підприємство 

до розвитку та стимулюватимуть системи забезпечити відповідний рівень 

безпеки: розширити виробництво продукції, визначити пріоритетні ринки 

збуту, залучати іноземних інвесторів та впроваджувати нові технологій у 

виробництво продукції. 

Рис. 3.29 відображає прогнозування рівня економічної безпеки ПАТ 

«Дніпропетровський стрілочний завод» на 2020-2024 роки, відповідно до:  

y = 0,0037x
3
 - 0,0611x

2
 + 0,2562x + 0,4418 

R² = 0,9631, тобто рівень довіри до даного рівняння 96,31%, за яким 

рівень економічної безпеки ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» буде 

скорочуватись, проте у 9 та 10 періодах відбудеться зростання. Саме у 6-8 

періодах підприємству варто впроваджувати мотиваційне управління 

економічною безпекою через такі заходи: розробка функціональних стратегій, 

зокрема стратегії розвитку персоналу, мотивація персоналу через інструменти 

матеріального та нематеріального характеру, нарощування виробничих 

потужностей, пошук нових ринків збуту, впровадження інноваційній 

технологій у виробництво.  

 

 
Рис. 3.29 Прогнозування інтегральних показників рівня економічної 

безпеки ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» на 2020-2024 роки 

Авторська розробка 

 

Впровадження мотиваційного управління економічною безпекою у 

стратегічному вимірі може зітнутися із опором змінам, особливо у кадрово-
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персональній площині. Тому, стратегічні зміни, що виникнуть в результаті 

впровадження механізму мотиваційного управління економічною безпекою 

потребують, не просто мотивації персоналу до власного зростання чи 

збільшення результативності окремих видів діяльності, а використання 

мотивації персоналу в їхніх стратегічних орієнтирах до структурних 

перетворень, які можуть стосуватися запровадження інструментів та переваг 

корпоративної культури, цифровізації окремих складових зовнішнього та 

внутрішнього середовища, управлінських рішень для підвищення рівня 

потенціалу через зростання якості вироблених товарів чи наданих послуг, що 

сприятиме формуванню комплексного забезпечення економічної безпеки та 

підвищення конкурентоспроможності підприємства на існуючих та нових 

ринках. Усі заходи, щодо мотивації персоналу в умовах стратегічних змін 

можна поділити на стратегічні та тактичні, які здійснюються відповідно до 

загальної стратегії підприємства. Забезпечення економічної безпеки 

підприємства через мотивацію персоналу до стратегічних змін можна 

сформувати за такими основними напрямами: корпоративна культура, 

формування ризик-орієнтованого мислення, управління знаннями, подолання 

опору змінам, управління якістю (рис. 3.30.), які є взаємопов’язаними між 

собою впливають на мотивацію персоналу.  

 

 

Рис. 3.30 Стратегічні напрями мотивації персоналу у системі 

забезпечення економічної безпеки в умовах стратегічних змін 

Авторська розробка 
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На особливу увагу у контексті мотивації персоналу заслуговує 

формування ризик-орієнтованого мислення, оскільки саме рід мислення та 

поведінки персоналу залежить ступінь розвитку підприємства та стан 

забезпечення його економічної безпеки. Ризик-орієнтоване мислення – елемент 

культури управління безпекою розвитку підприємства, що спрямоване на 

формування управлінських компетенцій всіх рівнів управління підприємством 

для оцінки і аналізу рівня ризиків та виявлення й реалізації можливостей в 

досягненні стратегічних та тактичних цілей розвитку підприємства [122]. 

Зауважимо, що ризик-орієнтоване мислення впливатиме на усі напрями 

мотивації персоналу, а ступінь його усвідомлення дозволить управляти 

знаннями, долати опір змінам, управляти якістю та формувати корпоративну 

культуру. Стратегічні напрями мотивації персоналу у системі забезпечення 

економічної безпеки в умовах стратегічних змін будуть формуватися під час 

планування стратегії підприємства та мають забезпечуватись оперативними 

заходами. Тактичний рівень мотиваційних процесів у контексті забезпечення 

економічної безпеки в умовах стратегічних змін потребують застосування 

різноманітних конкретних заходів, які в основному будуть мати 

нематеріальний характер (рис. 3.31), до них можемо віднести: проведення 

відкритих конкурсів добору персоналу, забезпечення достовірної інформації в 

процесі добору, формування реалістичних очікувань та цілей як менеджером 

так і працівником, залучення працівників з досвідом, як наставників до 

адаптації нових, залучення співробітників до розробки та обговорення 

стратегічних заходів, заохочення до підвищення компетентностей, залучення 

працівників до проектної діяльності, побудова викритої системи заохочення та 

оцінки досягнень співробітників впровадження індивідуальної системи 

управління кар’єрою та інші.  

Усі ці стратегічні напрями та тактичні заходи мотивації персоналу у 

комплексі дозволять підприємству забезпечити належний рівень економічної 

безпеки у його прагненнях до змін. Як наслідок таких внутрішніх перетворень 
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мотивація персоналу у перспективі дозволить управляти конкретним 

середовищем підприємства. 

 

Рис. 3.31. Тактичні заходи, щодо мотивації персоналу в умовах 

стратегічних змін 

Авторська розробка 

Отже, провівши дослідження можемо запропонувати підприємствам 

формувати мотиваційне управління економічною безпекою підприємства із 

використанням стратегічного підходу. Таке управління буде ґрунтуватися на 

спеціальних принципах. Необхідно врахувати, що оптимальне використання 

такої схеми залежить від теорії управління економічною безпекою та мотивів, 

проведення відкритих конкурсів добору персоналу 

формування реалістичних очікувань та цілей як менеджером так і  працівником 

залучення працівників з досвідом, як наставників до адаптації нових 

розробка чітких зрозумілих правил кар’єрного росту 

постановка реальних цілей та завдань і поділ складних цілей чи завдань  на 

короткострокові етапи 

активне залучення співробітників до неформальних підбадьорюючих заходів   

використання  ідей та пропозицій працівників у важливих проєктах 

заохочення до підвищення компетентностей 

залучення працівників до проектної діяльності 

побудова викритої системи заохочення та оцінки досягнень співробітників 

забезпечення відчуття приналежності до підприємства 

забезпечення достовірної інформації в процесі добору 

забезпечення системи адаптації нових працівників умов праці 

залучення співробітників до розробки та обговорення стратегічних заходів   

впровадження різних систем матеріального стимулювання  

заохочення молодих працівників до кар’єрного росту 

впровадження індивідуальної системи управління кар’єрою 
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на які опиратиметься менеджмент. Дана схема відображає послідовність та 

взаємозалежність елементів мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємства.  

Отже, провівши дослідження можемо запропонувати підприємствам 

формувати мотиваційне управління економічною безпекою підприємства із 

використанням стратегічного підходу. Таке управління буде ґрунтуватися на 

спеціальних принципах. Необхідно врахувати, що оптимальне використання 

такої схеми залежить від теорії управління економічною безпекою та мотивів, 

на які опиратиметься менеджмент. Дана схема відображає послідовність та 

взаємозалежність елементів мотиваційного управління економічною безпекою 

підприємства.  

 

 Висновки до третього розділу  

 

 

1. Проведено оцінювання 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, що дозволило сформувати 

стратегічні орієнтири та тактичні заходи мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємств.  

2. У роботі запропоновано механізм мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємства у контексті стратегічного підходу, 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, 
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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. У стратегічному вимірі при формуванні механізму 

мотиваційного управління економічною безпекою підприємства необхідно 

враховувати елементів формування стратегій розвитку підприємств із 

виділеними його складовими. 

3. 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. 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. 

 

Наукові результати дослідження висвітлено у роботах [7, 9, 31, 34, 36, 81, 

83,  111]. 



204 

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.  
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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 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 
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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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Додаток А 

Таблиця А.1 

Оцінка експертами значимості загроз кадрово-персональної складової 

економічної безпеки  

ДП «Харківський машинобудівний завод» «ФЕД»  

Позначення Загроза 
Оцінки експертів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ф
ін

а
н

со
в

і 

F1 Невиплата заробітної плати 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 

F2 

Відсутність фінансового 

преміювання та системи 

надбавок 

2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 

F3 
Скорочення рівня 

прибутковості підприємства 
1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

F4 Відсутність страхування 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 

З
а
г
р

о
зи

 я
к

іс
н

о
г
о
 

ск
л

а
д

у
  

Y1 
Недостатність кваліфікації 

працівника 
1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 

Y2 
Слабка система підвищення 

кваліфікації 
2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 

Y3 
Слабкий кадровий 

менеджмент 
3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 

М
о
р

а
л

ь
н

о
-

ет
и

ч
н

і 
 

U1 Особисті бар’єри 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 

U2 Нестабільність у соціально-

психологічних станах 
1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 

U3 
Ненадійність працівника  3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 

Ін
ф

о
р

м
а
ц

ій

н
і 

 

I1 
Відсунусь технічного та 

програмного забезпечення 
2 3 2 2 3 4 2 4 2 2 

I2 Недостовірність інформації  1 1 1 1 2 2 3 1 3 3 

I3 Інформаційне шпигунство 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

У
п

р
а

в
л

ін
сь

к
і 

 M1 
Незрозумілість 

організаційної структури  
3 3 1 1 1 2 1 2 2 2 

M2 Конфлікт із керівником  2 2 1 1 2 1 3 2 3 2 

M3 
Некомпетентність 

керівництва  
1 1 1 2 1 2 3 3 3 3 

M4 Управлінська корупція  3 3 3 4 1 3 2 3 3 3 

С
о
ц

іа
л

ь
н

і 
 

S1 
Відсутність соціального 

пакету 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

S2 
Відсунусь комунікації в 

колективі 
3 2 2 3 2 1 1 2 1 1 

S3 
Дестабілізація та руйнування 

колективу  
1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 
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Продовження дод. А 

Таблиця А.2 

Оцінка експертами значимості загроз кадрово-персональної складової 

економічної безпеки  

ДП «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН»  

Позначення Загроза 
Оцінки експертів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ф
ін

а
н

со
в

і 

F1 Невиплата заробітної плати 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

F2 

Відсутність фінансового 

преміювання та системи 

надбавок 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

F3 
Скорочення рівня 

прибутковості підприємства 
1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 

F4 Відсутність страхування 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 

З
а
г
р

о
зи

 я
к

іс
н

о
г
о
 

ск
л

а
д

у
  

Y1 
Недостатність кваліфікації 

працівника 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Y2 
Слабка система підвищення 

кваліфікації 
2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 

Y3 
Слабкий кадровий 

менеджмент 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

М
о
р

а
л

ь
н

о
-

ет
и

ч
н

і 
 

U1 Особисті бар’єри 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2 

U2 Нестабільність у соціально-

психологічних станах 
1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 

U3 
Ненадійність працівника  3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 

Ін
ф

о
р

м
а
ц

ій

н
і 

 

I1 
Відсунусь технічного та 

програмного забезпечення 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

I2 Недостовірність інформації  1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 

I3 Інформаційне шпигунство 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

У
п

р
а

в
л

ін
сь

к
і 

 M1 
Незрозумілість 

організаційної структури  
1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 

M2 Конфлікт із керівником  2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 

M3 
Некомпетентність 

керівництва  
1 2 3 3 3 3 1 3 3 2 

M4 Управлінська корупція  1 3 3 4 1 3 3 3 3 1 

С
о
ц

іа
л

ь
н

і 
 

S1 
Відсутність соціального 

пакету 
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

S2 
Відсунусь комунікації в 

колективі 
2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 

S3 
Дестабілізація та руйнування 

колективу  
1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 
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Продовження дод. А 

Таблиця А.3 

Оцінка експертами значимості загроз кадрово-персональної складової 

економічної безпеки  

АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» 

Позначення Загроза 
Оцінки експертів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ф
ін

а
н

со
в

і 

F1 Невиплата заробітної плати 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 

F2 

Відсутність фінансового 

преміювання та системи 

надбавок 

3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 

F3 
Скорочення рівня 

прибутковості підприємства 
2 3 3 2 3 2 1 3 3 1 

F4 Відсутність страхування 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 

З
а
г
р

о
зи

 я
к

іс
н

о
г
о
 

ск
л

а
д

у
  

Y1 
Недостатність кваліфікації 

працівника 
3 2 3 2 2 3 2 1 5 2 

Y2 
Слабка система підвищення 

кваліфікації 
3 3 2 2 2 2 2 3 1 1 

Y3 
Слабкий кадровий 

менеджмент 
1 3 1 2 1 3 3 3 1 3 

М
о
р

а
л

ь
н

о
-

ет
и

ч
н

і 
 

U1 Особисті бар’єри 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 

U2 Нестабільність у соціально-

психологічних станах 
2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 

U3 
Ненадійність працівника  2 2 1 1 3 2 3 2 2 1 

Ін
ф

о
р

м
а
ц

ій

н
і 

 

I1 
Відсунусь технічного та 

програмного забезпечення 
2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

I2 Недостовірність інформації  1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 

I3 Інформаційне шпигунство 3 3 3 3 3 2 4 4 1 3 

У
п

р
а

в
л

ін
сь

к
і 

 M1 
Незрозумілість 

організаційної структури  
1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 

M2 Конфлікт із керівником  2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 

M3 
Некомпетентність 

керівництва  
4 2 3 3 1 2 1 2 3 2 

M4 Управлінська корупція  1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

С
о
ц

іа
л

ь
н

і 
 

S1 
Відсутність соціального 

пакету 
3 3 4 2 1 2 2 3 4 4 

S2 
Відсунусь комунікації в 

колективі 
3 3 3 2 4 1 3 3 4 4 

S3 
Дестабілізація та руйнування 

колективу  
2 3 1 2 2 3 3 3 3 2 
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Продовження дод. А 

Таблиця А.4 

Оцінка експертами значимості загроз кадрово-персональної складової 

економічної безпеки  

ПАТ «АвтоКрАЗ» 

Позначення Загроза 
Оцінки експертів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ф
ін

а
н

со
в

і 

F1 Невиплата заробітної плати 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 

F2 

Відсутність фінансового 

преміювання та системи 

надбавок 

4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 

F3 
Скорочення рівня 

прибутковості підприємства 
2 5 3 5 3 5 3 5 2 3 

F4 Відсутність страхування 3 3 2 2 2 2 3 4 4 3 

З
а
г
р

о
зи

 я
к

іс
н

о
г
о
 

ск
л

а
д

у
  

Y1 
Недостатність кваліфікації 

працівника 
2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 

Y2 
Слабка система підвищення 

кваліфікації 
3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 

Y3 
Слабкий кадровий 

менеджмент 
2 4 1 4 4 2 2 2 2 2 

М
о
р

а
л

ь
н

о
-

ет
и

ч
н

і 
 

U1 Особисті бар’єри 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 

U2 Нестабільність у соціально-

психологічних станах 
1 3 2 2 3 3 3 1 1 2 

U3 
Ненадійність працівника  2 3 3 3 3 3 2 2 3 1 

Ін
ф

о
р

м
а
ц

ій

н
і 

 

I1 
Відсунусь технічного та 

програмного забезпечення 
1 1 1 1 2 2 3 2 3 3 

I2 Недостовірність інформації  2 1 3 2 3 1 2 3 1 2 

I3 Інформаційне шпигунство 1 1 1 2 3 3 3 4 3 3 

У
п

р
а

в
л

ін
сь

к
і 

 M1 
Незрозумілість 

організаційної структури  
1 1 2 2 2 2 1 1 3 3 

M2 Конфлікт із керівником  2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 

M3 
Некомпетентність 

керівництва  
3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 

M4 Управлінська корупція  4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 

С
о
ц

іа
л

ь
н

і 
 

S1 
Відсутність соціального 

пакету 
4 3 1 2 4 2 3 3 4 4 

S2 
Відсунусь комунікації в 

колективі 
2 3 3 2 2 2 3 1 2 4 

S3 
Дестабілізація та руйнування 

колективу  
3 2 1 2 3 3 2 3 3 2 
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Продовження дод. А 

Таблиця А.5 

Оцінка експертами значимості загроз кадрово-персональної складової 

економічної безпеки  

ПАТ «Мотор Січ» 

Позначення Загроза 
Оцінки експертів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ф
ін

а
н

со
в

і 

F1 Невиплата заробітної плати 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 

F2 

Відсутність фінансового 

преміювання та системи 

надбавок 

3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 

F3 
Скорочення рівня 

прибутковості підприємства 
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

F4 Відсутність страхування 1 3 2 2 1 2 3 1 4 2 

З
а
г
р

о
зи

 я
к

іс
н

о
г
о
 

ск
л

а
д

у
  

Y1 
Недостатність кваліфікації 

працівника 
3 3 3 3 2 1 2 1 3 2 

Y2 
Слабка система підвищення 

кваліфікації 
3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 

Y3 
Слабкий кадровий 

менеджмент 
3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 

М
о
р

а
л

ь
н

о
-

ет
и

ч
н

і 
 

U1 Особисті бар’єри 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

U2 Нестабільність у соціально-

психологічних станах 
1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 

U3 
Ненадійність працівника  3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 

Ін
ф

о
р

м
а
ц

ій

н
і 

 

I1 
Відсунусь технічного та 

програмного забезпечення 
1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 

I2 Недостовірність інформації  1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 

I3 Інформаційне шпигунство 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 

У
п

р
а

в
л

ін
сь

к
і 

 M1 
Незрозумілість 

організаційної структури  
1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 

M2 Конфлікт із керівником  3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

M3 
Некомпетентність 

керівництва  
2 3 1 3 1 3 2 3 3 4 

M4 Управлінська корупція  1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 

С
о
ц

іа
л

ь
н

і 
 

S1 
Відсутність соціального 

пакету 
3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 

S2 
Відсунусь комунікації в 

колективі 
3 1 3 2 1 1 3 1 1 1 

S3 
Дестабілізація та руйнування 

колективу  
4 2 1 2 2 3 4 3 4 4 
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Продовження дод. А 

Таблиця А.6  

Оцінка експертами значимості загроз кадрово-персональної складової 

економічної безпеки  

ПАТ «Крюкiвський вагонобудівний завод» 

Позначення Загроза 
Оцінки експертів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ф
ін

а
н

со
в

і 

F1 Невиплата заробітної плати 2 2 2 2 3 1 1 1 3 2 

F2 

Відсутність фінансового 

преміювання та системи 

надбавок 

2 2 2 3 3 2 3 1 3 2 

F3 
Скорочення рівня 

прибутковості підприємства 
1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 

F4 Відсутність страхування 1 3 2 2 1 1 3 1 1 1 

З
а
г
р

о
зи

 я
к

іс
н

о
г
о
 

ск
л

а
д

у
  

Y1 
Недостатність кваліфікації 

працівника 
3 2 3 2 2 3 2 1 5 2 

Y2 
Слабка система підвищення 

кваліфікації 
3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 

Y3 
Слабкий кадровий 

менеджмент 
2 2 1 2 1 3 2 3 1 2 

М
о
р

а
л

ь
н

о
-

ет
и

ч
н

і 
 

U1 Особисті бар’єри 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 

U2 Нестабільність у соціально-

психологічних станах 
1 2 1 4 1 1 1 2 2 1 

U3 
Ненадійність працівника  3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 

Ін
ф

о
р

м
а
ц

ій

н
і 

 

I1 
Відсунусь технічного та 

програмного забезпечення 
3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 

I2 Недостовірність інформації  3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 

I3 Інформаційне шпигунство 1 2 1 1 3 2 2 1 2 3 

У
п

р
а

в
л

ін
сь

к
і 

 M1 
Незрозумілість 

організаційної структури  
3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 

M2 Конфлікт із керівником  2 3 2 2 2 1 3 1 3 1 

M3 
Некомпетентність 

керівництва  
1 2 1 1 1 2 2 1 3 2 

M4 Управлінська корупція  2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 

С
о
ц

іа
л

ь
н

і 
 

S1 
Відсутність соціального 

пакету 
1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 

S2 
Відсунусь комунікації в 

колективі 
3 3 3 2 2 1 3 1 3 3 

S3 
Дестабілізація та 

руйнування колективу  
3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 



237 

Продовження дод. А 

Таблиця А.7 

Оцінка експертами значимості загроз кадрово-персональної складової 

економічної безпеки  

ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» 

Позначення Загроза 
Оцінки експертів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ф
ін

а
н

со
в

і 

F1 Невиплата заробітної плати 4 4 4 4 3 4 3 2 3 2 

F2 

Відсутність фінансового 

преміювання та системи 

надбавок 

3 2 4 3 4 4 3 4 4 5 

F3 
Скорочення рівня 

прибутковості підприємства 
3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 

F4 Відсутність страхування 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 

З
а
г
р

о
зи

 я
к

іс
н

о
г
о
 

ск
л

а
д

у
  

Y1 
Недостатність кваліфікації 

працівника 
3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 

Y2 
Слабка система підвищення 

кваліфікації 
2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 

Y3 
Слабкий кадровий 

менеджмент 
2 3 2 2 1 2 3 3 2 3 

М
о
р

а
л

ь
н

о
-

ет
и

ч
н

і 
 

U1 Особисті бар’єри 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 

U2 Нестабільність у соціально-

психологічних станах 
3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 

U3 
Ненадійність працівника  3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 

Ін
ф

о
р

м
а
ц

ій

н
і 

 

I1 
Відсунусь технічного та 

програмного забезпечення 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

I2 Недостовірність інформації  2 4 3 4 3 2 2 3 4 2 

I3 Інформаційне шпигунство 4 2 3 1 3 2 2 4 4 3 

У
п

р
а

в
л

ін
сь

к
і 

 M1 
Незрозумілість 

організаційної структури  
2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

M2 Конфлікт із керівником  4 3 2 2 2 3 4 4 3 2 

M3 
Некомпетентність 

керівництва  
2 2 4 3 1 2 2 2 3 4 

M4 Управлінська корупція  4 2 1 1 2 4 2 4 4 3 

С
о
ц

іа
л

ь
н

і 
 

S1 
Відсутність соціального 

пакету 
4 3 3 2 4 2 2 3 4 4 

S2 
Відсунусь комунікації в 

колективі 
3 3 2 2 1 1 3 2 4 4 

S3 
Дестабілізація та 

руйнування колективу  
2 2 4 2 2 4 2 3 4 4 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Стандартизовані абсолютні показники діяльності підприємств машинобудування 

Р
о
к
и

 

Ч
и

сти
й

 д
о
х
ід

 в
ід

 р
еал

ізац
ії 

п
р
о
д

у
к
ц

ії (то
в
ар

ів
, п

о
сл

у
г) 

С
о
б

ів
ар

тість
 р

еал
ізо

в
ан

о
ї 

п
р
о
д

у
к
ц

ії (то
в
ар

і, п
о
сл

у
г) 

Ч
и

сти
й

 п
р
и

б
у
то

к
 (зб

и
то

к
) 

В
ал

о
в
и

й
 п

р
и

б
у
то

к
 (зб

и
то

к
) 

Ф
ін

ан
со

в
і р

езу
л
ь
тати

 

в
ід

 о
п

ер
ац

ій
н

о
ї д

ія
л
ь
н

о
сті 

В
и

тр
ати

 н
а о

п
л
ату

 п
р
ац

і 

С
ер

ед
н

я
 к

іл
ьк

ість
 п

р
ац

ів
н

и
к
ів

 

О
сн

о
в
н

і засо
б

и
 

Н
ео

б
о
р
о
тн

і ак
ти

в
и

 

О
б

о
р
о
тн

і ак
ти

в
и

 

В
л
асн

и
й

 к
ап

італ
 

Д
о
в
го

стр
о
к
о
в
і зо

б
о
в
'я

зан
н

я
 

і заб
езп

еч
ен

н
я
 

П
о
то

ч
н

і зо
б

о
в
'я

зан
н

я 

і заб
езп

еч
ен

н
я
 

А
к
ти

в
 / П

аси
в
 

2015 0,182319 0,784573 0,375468 0,178655 0,254077 0,17802 0,191557 0,188683 0,258392 0,247922 0,270237 0,295495 0,351029 0,248692 

2016 0,190087 0,741117 0,201198 0,156733 0,188162 0,179069 0,191052 0,182741 0,231978 0,232648 0,257428 0,266619 0,333403 0,230577 

2017 0,218677 0,694768 0,349773 0,181755 0,305874 0,192479 0,18981 0,181454 0,240187 0,203151 0,318162 0,330298 0,341837 0,213242 

2018 0,215216 0,724468 0,213513 0,170504 0,177098 0,200781 0,188949 0,185007 0,18797 0,21354 0,319922 0,2275 0,34754 0,206861 

2019 0,264543 0,669735 0,747144 0,215823 0,641214 0,20512 0,197715 0,188985 0,186967 0,186993 0,279266 0,163814 0,366006 0,187117 
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Продовження дод. Б 

Таблиця Б.2  

Стандартизовані показники виробничої-господарської складової економічної безпеки підприємств машинобудування 

Р
о

к
и

 

К
о

еф
іц

ієн
т зн

о
су

 

К
о

еф
іц

ієн
т п

р
и

д
атн

о
сті 

Ф
о

н
д

о
в
ід

д
ач

а  

Ф
о

н
д

о
м

істк
іс

ть
  

Ч
и

ста р
ен

таб
е
л
ь
н

іс
ть

 р
еал

ізац
ії  

Р
ен

та
б

ел
ь
н

іс
ть

 д
ія

л
ь
н

о
с
ті  

Р
ен

та
б

ел
ь
н

іс
ть

 ак
ти

в
ів

  

Р
ен

та
б

ел
ь
н

іс
ть

 в
л
ас

н
о

го
 к

ап
італ

у
  

Р
ен

та
б

ел
ь
н

іс
ть

 о
сн

о
в
н

и
х

 засо
б

ів
  

З
агал

ь
н

а о
б

о
р

о
тн

іс
ть

 к
а
п

іта
л
у

  

О
б

о
р

о
тн

ість
 за

п
асів

 

О
б

о
р

о
тн

ість
 го

то
в
о

ї п
р

о
д

у
к
ц

ії 

О
б

о
р

о
тн

ість
 в

л
ас

н
о

го
 к

ап
іта

л
у

 

О
б

о
р

о
тн

ість
 д

е
б

іто
р

сь
к
о

ї 

заб
о

р
го

в
ан

о
сті 

О
б

о
р

о
тн

ість
 к

р
ед

и
то

р
сь

к
о

ї 

заб
о

р
го

в
ан

о
сті 

2015 0,546485 0,546485 0,303935 0,633877 0,752425 0,694677 0,424863 0,476883 0,3555 0,558902 0,322435 0,158709 0,492733 0,380307 0,387643 

2016 0,519168 0,519168 0,370832 0,718483 0,657539 0,523219 0,420428 0,797511 0,507096 0,515513 0,457489 0,388324 0,286666 0,578688 0,232587 

2017 0,567579 0,567579 0,441789 0,785779 0,765258 0,743679 0,58039 0,78586 0,477401 0,465343 0,369582 0,213481 0,21042 0,533367 0,363925 

2018 0,56486 0,56486 0,436817 0,738029 0,460832 0,429118 0,601051 0,854853 0,540227 0,440143 0,459685 0,440841 0,144222 0,370513 0,274643 

2019 0,543928 0,543928 0,301713 0,443629 0,823559 0,823175 0,437328 0,295157 0,827201 0,333549 0,293133 0,147521 0,379829 0,49022 0,271497 
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Продовження дод. Б 

Таблиця Б.3 

Стандартизовані показники фінансово-інвестиційної та кадрово-персональної складових економічної безпеки 

підприємств машинобудування 

Р
о

к
и

 

К
о

еф
іц

ієн
т аб

со
л
ю

тн
о

ї л
ік

в
ід

н
о

сті 

К
о

еф
іц

ієн
т ф

ін
ан

со
в
о

ї стій
к
о

сті 

К
о

еф
іц

ієн
т п

о
к
р

и
ття

 

К
о

еф
іц

ієн
т сп

ів
в
ід

н
о

ш
ен

н
я
 п

о
зи

ч
ен

и
х

 і в
л
асн

и
х

 

к
о

ш
тів

 

К
о

еф
іц

ієн
т ав

то
н

о
м

ії 

К
о

еф
іц

ієн
т м

ан
ев

р
ен

о
сті в

л
асн

и
х

 к
о

ш
тів

 

К
о

еф
іц

ієн
т к

о
н

ц
ен

тр
ац

ії зал
у
ч

ен
о

го
 к

ап
італ

у
 

К
о

еф
іц

ієн
т д

о
в
го

стр
о

к
о

в
о

го
 зал

у
ч

ен
н

я
 п

о
зи

к
о

в
и

х
 

к
о

ш
тів

 

Ф
о

н
д

о
о

зб
р

о
єн

ість 

К
о

еф
іц

ієн
т загал

ь
н

о
ї п

р
о

д
у

к
ти

в
н

о
сті п

р
ац

і 

К
о

еф
іц

ієн
т п

р
и

б
у
тк

о
в
о

сті (зб
и

тк
о

в
о

сті) н
а о

д
н

о
го

 

п
р

ац
ю

ю
ч

о
го

 

К
о

еф
іц

ієн
т со

ц
іал

ь
н

о
го

 заб
езп

еч
ен

н
я
 

К
о

еф
іц

ієн
т зр

о
стан

н
я
 сер

ед
н

ь
о

ї к
іл

ь
к
о

сті 

п
р

ац
ів

н
и

к
ів

 

К
о

еф
іц

ієн
т зр

о
стан

н
я
 п

р
о

д
у

к
ти

в
н

о
сті п

р
ац

і 

К
о

еф
іц

ієн
т п

л
и

н
н

о
сті к

ад
р

ів
 

 

Фінансово-інвестиційні Кадрово-персональні 
2015 0,242388 0,590804 0,320631 0,580412 0,644612 0,39453 0,644484 0,753094 0,29642 0,430338 0,726976 0,301097 0,567377 0,32839 0,425829 

2016 0,210341 0,568023 0,209842 0,749027 0,658903 0,237277 0,658903 0,768915 0,30595 0,482094 0,551722 0,290163 0,567377 0,32839 0,493576 

2017 0,335478 0,670256 0,366372 0,83514 0,747865 0,168687 0,747865 0,146434 0,288017 0,298775 0,559353 0,356667 0,574009 0,404478 0,708208 

2018 0,505393 0,787547 0,307192 0,856879 0,770268 0,143066 0,770267 0,806905 0,285974 0,349204 0,248016 0,347489 0,641237 0,304193 0,73606 

2019 0,302316 0,743761 0,23284 0,296242 0,743613 0,647624 0,743613 0,582852 0,376359 0,410684 0,705118 0,405142 0,474123 0,364358 0,675209 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Значення коефіцієнта кореляції показників виробничо-господарської складової економічної безпеки 

підприємства 
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Додаток Г 
 

 

Таблиця Г.1 

Показники регресійної статистики моделі виробничо-господарської 

складової економічної безпеки підприємства 
Показники Значення 

Множинний R 0,98875 

R - квадрат 0,97899 

Нормативний R - квадрат 0,99895 

Стандартна похибка  2,25E-15 

Спостереження 15 

 

Таблиця Г.2 

Результати дисперсійного аналізу моделі виробничо-господарської складової 

економічної безпеки підприємства 

 Показники  
df SS MS F 

Значимість 

F 

Регресія 4 0,101189 0,025297 331756 1,46E-25 

Залишок  10 7,63E-07 7,63E-08   

Всього  14 0,10119       

 

Таблиця Г.3 

Параметри аналітичної залежності при побудові багатофакторної моделі 

виробничо-господарської складової економічної безпеки підприємства 

Фактор  Коефіцієнти  
Стандартна 

похибка 

t - 

статистика 

Р - 

значення 

Нижні 

95% 

Вищі 

95% 

Y - змінна 0,067704 0,000794 85,29194 1,2E-15 0,065936 0,069473 

Х1 - коефіцієнт 

рентабельності 

діяльності  0,091501 0,000968 94,50171 4,31E-16 0,089343 0,093658 

Х2 - коефіцієнт 

рентабельності 

основних 

засобів  0,131343 0,000617 212,776 1,29E-19 0,129967 0,132718 

Х3 - коефіцієнт 

оборотності 

власного 

капіталу -0,03274 0,000424 -77,1582 3,27E-15 -0,03368 -0,03179 

Х4 - коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 0,082848 0,001483 55,881 8,17E-14 0,079544 0,086151 

 

Відповідно до даних табл. Д.3 параметри лінійного рівняння мають значення: b0 = 0,0677; 

b1 = 0,0915; b2 = 0,1313; b3 = -0,0327;. b4 = 0,0828. Таким чином, модель лінійної регресії 

має вигляд (Г.1): 

 

ІP = 0,0677+ 0,0915Х1 + 0,1313Х2 – 0,0327Х3 + 0,0828 Х4, (Г.1) 
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Продовження дод. Г 

 

Таблиця Г.4 

Показники регресійної статистики моделі фінансово-інвестиційної складової 

економічної безпеки підприємства 
Показники Значення 

Множинний R 0,997396034 

R - квадрат 0,994798848 

Нормативний R - квадрат 0,992718387 

Стандартна похибка  0,003449444 

Спостереження 15 

 

Таблиця Г.5 

Результати дисперсійного аналізу моделі фінансово-інвестиційної складової 

економічної безпеки підприємства 

 Показники  
df SS MS F 

Значимість 

F 

Регресія 4 0,022758 0,005689 478,1628 2,27E-11 

Залишок  10 0,000119 1,19E-05     

Всього  14 0,022877       

 

Таблиця Г.6 

Параметри аналітичної залежності при побудові багатофакторної моделі 

фінансово-інвестиційної складової економічної безпеки підприємства 

Фактор  Коефіцієнти  
Стандартна 

похибка 

t - 

статистика 

Р - 

значення 

Нижні 

95% 

Вищі 

95% 

Y - змінна 0,1942 0,015159 12,80914 1,58E-07 0,160399 0,227952 

Х1 - Коефіцієнт 

фінансової 

стійкості 0,0840 0,008636 9,729074 2,04E-06 0,064777 0,103261 

Х2 - Коефіцієнт 

довгострокового 

залучення 

позикових 

коштів -0,0445 0,003931 -11,3258 5,02E-07 -0,05328 -0,03577 

Х3 - Коефіцієнт 

покриття 0,0089 0,032101 0,278805 0,786075 -0,06257 0,080474 

Х4 - Коефіцієнт 

співвідношення 

позичених і 

власних коштів -0,0682 0,007088 -9,62376 2,26E-06 -0,084 -0,05242 

 

Відповідно до даних табл. Д.6 параметри лінійного рівняння мають значення: b0 =0,1942; 

b1 = 0,0840; b2 = -0,0445; b3 = 0,0089;. b4 = -0,0682. Таким чином, модель лінійної регресії 

має вигляд (Г.2): 

 

ІF = 0,1942+ 0,0840Х1 + -0,0445Х2 + 0,0089Х3 + -0,0682Х4 (Г.2) 
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Продовження дод. Г 
 

Таблиця Г.7 

Показники регресійної статистики моделі кадрово-персональної складової 

економічної безпеки підприємства 

Показники Значення 

Множинний R 0,999988856 

R - квадрат 0,999877713 

Нормативний R - квадрат 0,999968798 

Стандартна похибка 0,00018982 

Спостереження 15 

 

Таблиця Г.8 

Результати дисперсійного аналізу моделі кадрово-персональної складової 

економічної безпеки підприємства 

 Показники  
df SS MS F 

Значимість 

F 

Регресія 4 0,016167 0,004042 112170,5 3,3E-23 

Залишок  10 3,6E-07 3,6E-08   

Всього  14 0,016167       

 

Таблиця Г.9 

Параметри аналітичної залежності при побудові багатофакторної моделі 

виробничо-господарської складової економічної безпеки підприємства 

Фактор  Коефіцієнти  
Стандартна 

похибка 

t - 

статистика 

Р - 

значення 

Нижні 

95% 

Вищі 

95% 

Y - змінна 0,04792805 0,000831 57,64277 5,99E-14 0,046075 0,049781 

Х1 – Коефіцієнт 

зротсання 

фондоозброєності  0,215999228 0,001138 189,74 4,06E-19 0,213463 0,218536 

Х2 - Коефіцієнт 

зростання 

середньої 

кількості 

працвників 0,050791106 0,001373 36,99874 4,95E-12 0,047732 0,05385 

Х3 - Коефіцієнт 

зростання 

продуктивнгості 

праці 

-

0,022815871 0,001067 -21,38 1,12E-09 -0,02519 -0,02044 

Х4 - Коефіцієнт 

плиності кадрів 0,088791371 0,000831 106,8657 1,26E-16 0,08694 0,090643 

 

Відповідно до даних табл. Д.9 параметри лінійного рівняння мають значення: b0 = 0,0479; 

b1 = 0,2159; b2 = 0,0508; b3 = -0,0228;. b4 = 0,0888. Таким чином, модель лінійної регресії 

має вигляд (Г.3): 

 

ІHR = 0,0479+ 0,2159Х1 + 0,0508Х2 – 0,0228Х3 + 0,0888Х4, (Г.3.) 

 

. 
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Таблиця Г.10 

Показники регресійної статистики моделі інтегрального показника 

економічної безпеки підприємства 

Показники Значення 

Множинний R 0,978061 

R - квадрат 0,956603 

Нормативний R - квадрат 0,853858 

Стандартна похибка  0,082786 

Спостереження 15 

 

Таблиця Г.11 

Результати дисперсійного аналізу моделі інтегрального показника 

економічної безпеки підприємства 

 Показники  
df SS MS F 

Значимість 

F 

Регресія 4 0,016167 0,004042 112170,5 3,3E-23 

Залишок  10 3,6E-07 3,6E-08   

Всього  14 0,016167       

 

Таблиця Г. 12 

Параметри аналітичної залежності при побудові багатофакторної моделі 

інтегрального показника економічної безпеки підприємства 

Фактор  Коефіцієнти  
Стандартна 

похибка 

t - 

статистика 

Р - 

значення 

Нижні 

95% 

Y - змінна 0,669335 0,192114338 3,484042 0,005112 0,246494 

Інтегральний показник 

виробничо-господарської 

складової економічної 

безпеки (Іp) 0,420762 0,076189206 5,522596 0,00018 0,253071 

Інтегральний показник 

фінансово-інвестиційної 

складової економічної 

безпеки (IF) -0,58842 0,248417362 -2,36868 0,037239 -1,13518 

Інтегральний показник  0,411164 0,267700699 -1,53591 0,15281 -1,00037 

Показник стану кадрово-

персональної складової 

економічної безпеки з 

урахуванням визначених 

загроз (PS 

 0,0054 0,267700699 1,335315 0,00112 -1,00037 

 

Відповідно до даних табл. Д.12 параметри лінійного рівняння мають значення: b0 = 0,0479; 

b1 = 0,420762; b2 = -0,58842; b3 = -0,411164;. b4 = 0,0054. Таким чином, модель лінійної 

регресії має вигляд (Г.4): 

 

ІES = 0,6693+ 0,4208ІP -0,5884ІF +0,4112 ІHR+ 0,0054 PS   (Г.4.) 

 

 

Додаток Д 
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Графіки результатів інтегрального показника економічної безпеки підприємств 

машинобудування 

 

 

Рис. Д.1. Шкала результатів стану показника економічної безпеки ДП «Харківський 

машинобудівний завод» «ФЕД» 

 

 

Рис. Д.2. Шкала результатів стану показника економічної безпеки ДП «Конотопський 

авіаремонтний завод «АВІАКОН» 
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Рис. Д. 3.Шкала результатів стану показника економічної безпеки АТ «Автомобільна 

Компанія «Богдан Моторс» 

 

 

Рис. Д.4. Шкала результатів стану показника економічної безпеки ПАТ «АвтоКрАЗ»» 
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Рис. Д. 5. Шкала результатів стану показника економічної безпеки ПАТ «Мотор Січ» 

 

Рис. Д. 6. Шкала результатів стану показника економічної безпеки ПАТ «Крюкiвський 

вагонобудiвний завод» 

 

Рис. Д.7. Шкала результатів стану показника економічної безпеки ПАТ 

«Дніпропетровський стрілочний завод» 

 



249 

Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Оцінки стратегічних орієнтирів експертів* 

Експерт обирає однин із 

запропонованих варіантів  
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ав
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д
»
 

1)   Основний мотив                 

А) Протистояння загрозам 1 
  

1 1 
   

Б) Стабільність діяльності 2 2 
   

2 
 

2 

В) Стійкий розвиток 3 
 

3 
   

3 
 

2)   Цілі 
        

А) Мінімізація ризиків 1 
  

1 1 
   

Б) Адаптація до нових умов 2 
 

2 
  

2 2 
 

В) Забезпечення економічного 

зростання 
3 3 

     
3 

3)   Рівень рентабельності  
        

А) високий 3 
    

3 
 

3 

Б) середній 2 2 2 
     

В) низький 1 
  

1 1 
 

1 
 

4)   Фінансова стійкість 
        

А) критична 1 
  

1 1 
   

Б) достатня 2 2 
   

2 
  

В) висока 3 
 

3 
   

3 3 

5)   Рівень кадрово-

персональної складової ЕБ 

безпеки з врахуванням загроз 
        

А) погано 1 
  

1 1 
  

1 

Б) задовільно 2 2 2 
  

2 2 
 

В) добре 3 
       

6)   Ефективність виростання 

активів         

А) низька 1 
  

1 
    

Б) достатня 2 2 
  

2 2 
 

2 

В) висока 3 
 

3 
   

3 
 

7)   Ділова активність 
        

А) низька 1 
   

1 1 
  

Б) достатня 2 2 2 2 
    

В) висока 3 
     

3 3 

8)   Ліквідність  
        

А) низька 1 
  

1 1 
   

Б) достатня 2 2 
   

2 
  

В) висока 3 
 

3 
   

3 3 
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Продовження табл. Е.1 

9)   Мотивація персоналу 
        

А) низька 1 
   

1 
   

Б) достатня 2 
  

2 
   

2 

В) висока 3 3 3 
  

3 3 
 

10)  Інноваційна діяльність 
        

А) активно здійснюється 3 
 

3 
  

3 
  

Б) впроваджується 2 2 
  

2 
   

В) застосовується буде 

повільно 
1 

  
1 

  
1 1 

         Всього набраних балів  

 

22 26 12 12 22 24 23 

 

*Оцінка експертів ґрунтується на розрахованих та досліджених показниках 

діяльності запропонованих підприємств машинобудування, що розраховані у 

розділі 2. дисертаційної роботи.  

Таблиця Е.2 

Шкала відповідності набраних балів типу стратегії 

Кількість балів  Пояснення  

Від 10 до 16 підприємство схильне до стратегії виживання (С3) 

Від 17 до 24 підприємство схильне до стратегії обмеженого 

зростання (СОЗ) 

Від 25 до 30  підприємство схильне до стратегії зростання (С3) 
 

Таблиця Е.3 

Відповідність результатів набраних балів типу стратегії 
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Загальна 

кількість балів  22 26 12 12 22 24 23 

Відповідність 

стратегії  СОЗ С3 СВ С3 СОЗ СОЗ СОЗ 
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Додаток Ж 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

Монографії: 

1. Ковальчук А. М. Трансформація управління економічною безпекою 

підприємства з використанням мотиваційних інструментів. Управління 

економічними системами та процесами в умовах глобалізаційних 

трансформацій: колективна монографія / за ред. д-ра. екон. наук, професора 

Прохорової В. В. – Х.: Видавництво Іванченка І. С., 2020. С. 61-68. 

(Особистий внесок автора: визначено основні аспекти трансформації 

управління економічною безпекою підприємства з використанням 

мотиваційних інструментів). 

Публікації у фахових виданнях України, що включені до міжнародних 

наукометричних баз: 

2. Ареф’єва О. В., Ковальчук А. М. Забезпечення економічної безпеки 

підприємства через мотивацію персоналу до стратегічних змін. Проблеми 

економіки. 2020. №4. С. 126-133. (Міжнародна представленість журналу та 

індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in 

Economics, Index Copernicus , Directory of Open Access Journals, EBSCOhost, 

Academic Journals Database, Advanced Science Index , Open Academic Journals 

Index , BASE , WorldCat, Hub Discover, J-Gate, Академия Google, ProQuest, 

Research Bible Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) 

(Особистий внесок автора полягає у розробці основних тактичних заходів 

щодо мотивації персоналу в умовах стратегічних змін у контексті 

управління економічною безпекою підприємства). 

3. Ковальчук А. М. Аналіз передумов мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємств машинобудівної галузі. Бізнес Інформ. 

2020. №11. С. 256-262. (Міжнародна представленість журналу та 

індексація  
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журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, 

Index Copernicus , Directory of Open Access Journals, EBSCOhost, Academic 

Journals Database, Advanced Science Index , Open Academic Journals Index , 

BASE, WorldCat, Hub Discover, J-Gate, Академия Google, ProQuest, Research 

Bible, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського). 

4. Ковальчук А. М. Управлінські аспекти оцінювання економічної 

безпеки підприємства в умовах трансформаційної економіки Економічний 

вісник Дніпровської політехніки. 2020. №4 (72). С. 211-218 (Міжнародна 

представленість журналу та індексація журналу: Google Scholar, Index 

Copernicus, ResearchBib). 

5. Ковальчук А. М. Детермінанти забезпечення мотиваційного управління 

економічною безпекою підприємств в умовах стійкого розвитку. Вісник 

Київського національного університету технологій та дизайну. Серія 

«Економічні науки». 2020. № 3(147). С. 98-107 Міжнародна представленість 

журналу та індексація журналу: orldCat, CrossRef, Інтернет-каталог 

Бібліотеки Конгресу, Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського, Google Scholar). 

6. Ковальчук А. М. Фінансово-економічна безпека підприємства в 

контексті адаптації до викликів цифрового середовища. Економічний вісник 

Дніпровської політехніки. 2020. №3 (71). С. 151-160 (Міжнародна 

представленість журналу та індексація журналу: Google Scholar, Index 

Copernicus, ResearchBib). 

7. Вовк О. М., Ковальчук А. М., Комісаренко Я. І., Джулай А. В. 

Прибуток та рентабельність як детермінанти розвитку підприємства. Modern 

Economics. 2020. № 21(2020). С. 37-44. (Міжнародна представленість 

журналу та індексація журналу: Directory of Open Access Journals (DOAJ), 

CrossRef , CiteFactor, The Journals Impact Factor, Scientific Indexing 

Services (SIS), Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 

Google Scholar)  
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(Особистий внесок автора полягає в обґрунтуванні значення прибутку як 

основної фінансової детермінанти та мотиватора розвитку підприємства). 

8. Вовк О.М., Ковальчук А.М., Гончарова Н. В. Адаптивні технології 

ресурсного забезпечення інноваційної діяльності підприємства. 

Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 42. С.151-155. (Міжнародна 

представленість журналу та індексація журналу: Index Copernicus) 

(Особистий внесок автора полягає в розробці підходів до визначення 

технології ресурсного забезпечення інноваційної діяльності підприємства у 

контексті економічної безпеки). 

9. Ковальчук А. М. Стратегічний підхід до формування мотиваційного 

управління економічною безпекою підприємства. Вісник Хмельницького 

національного університету. 2019. №6, том 2 (276). С. 104-109 (Міжнародна 

представленість журналу та індексація журналу: Google Scholar, Index 

Copernicus, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Національна бібліотека 

України імені В. І. Вернадського). 

10. Вовк О. М., Ковальчук А. М. Стратегічне управління розвитком 

підприємств в умовах конкурентної економіки. Збірник наукових праць 

Університету державної фіскальної служби України. 2019. Вип. 1 (19). С. 20-

32 (Міжнародна представленість журналу та індексація журналу: Google 

Scholar Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) 

(Особистий внесок автора полягає в удосконаленні підходів щодо 

стратегічного управління розвитком підприємства у контексті економічної 

безпеки). 

11. Ареф’єва О. В., Мазур (Ковальчук) А. М. Економічний механізм 

підтримання фінансової безпеки підприємства через антикризове управління 

та реінжиніринг. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. № 

6 Т.3 (264). С. 76-82 (Міжнародна представленість журналу та індексація 

журналу: Google Scholar, Index Copernicus, Polska Bibliografia Naukowa  
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(PBN), Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) (Особистий 

внесок автора полягає в обґрунтуванні реінжинірингу як інструменту 

підтримки рівня фінансової складової економічної безпеки). 

Публікації у фахових виданнях України: 

12. Мазур (Ковальчук) А. М., Мазур М. М. Амортизаційна політика: 

теоретичні аспекти та роль у підвищенні ефективності діяльності суб’єктів 

підприємництва. Приазовський економічний вісник. 2017. Випуск № 5(05). С. 

294-298. (Особистий внесок автора полягає у визначенні ролі амортизаційної 

політики у підвищенні ефективності діяльності суб’єктів підприємництва). 

13. Вовк О. М., Мазур (Ковальчук) А. М. Моделювання розвитку 

інвестиційного потенціалу підприємств на основі управління ресурсами. 

Проблеми системного підходу в економіці. 2012. Вип. №3. С. 58-64. 

(Особистий внесок автора полягає в удосконаленні підходів до моделювання 

розвитку інвестиційного потенціалу підприємств на основі управління 

ресурсами, зокрема кадровими). 

Публікації у зарубіжних виданнях, що включені до міжнародних 

наукометричних баз: 

14. Ковальчук А. М. Імперативи структуризації системи економічної 

безпеки підприємства в адаптивних умовах розвитку Znanstvena misel journal. 

2020. № 49. С 22-24. Режим доступу: https://www.znanstvena-

journal.com/ru/zhurnal/ (дата звернення: 20.12.2020) (Міжнародна 

представленість журналу та індексація журналу: Cosmos, General Impact 

Factor (GIF), Scientific Indexing Services, IJIFACTOR, CiteFactor та інших.). 

Тези доповідей та матеріали науково-практичних конференцій 

15. Вовк О. М., Ковальчук А. М., Лукаржевська-Мялин В. М. Management 

of transport company competitiveness in security directions. Specialized and 

multidisciplinary scientific researches: матеріали Міжнар. наук. конф. (11  
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груд. 2020 р., Амстердам, Нідерланди). 2020. С. 16-17. (Особистий внесок 

автора полягає у виявлені впливу економічної безпеки на 

конкурентоспроможність транспортних підприємств).  

16. Вовк О. М., Ковальчук А. М., Столярова Є. С. Особливості 

мотиваційних стимулів в управлінні персоналом при забезпеченні 

економічної безпеки. Економіка сьогодення: актуальні питання та 
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