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ВСТУП
На рівень та динаміку стану економічної безпеки

підприємства має вплив цілий ряд факторів. При цьому
за різних умов та особливостей діяльності об'єкта пріо)
ритетність та значущість впливу кожного з цих факторів
може змінюватися. Тому для дослідження особливос)
тей механізму управління економічною безпекою
підприємств необхідно, насамперед, визначити зазна)
чені фактори впливу, їх структуру та динаміку, сфор)
мувати комплекс моделей оцінки і аналізу загроз еко)
номічній безпеці промислового підприємства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Проведений огляд сучасних методів і моделей оцінки

й аналізу економічної безпеки підприємства показав, що
на сьогоднішній день відсутнє комплексне методичне за)
безпечення прогнозування і планування рівня економіч)
ної безпеки, яке було б адаптоване до українських реалій
господарювання і охоплювало б широкий спектр показ)
ників, що вміщують функціональні складові економічної
безпеки машинобудівного підприємства. Актуальність
даної проблеми, її теоретичне і практичне значення обу)
мовили вибір теми дослідження, його мету і завдання.

Метою статті є розробка на основі системного
підходу моделей механізмів управління та прогнозуван)
ня змін показників економічної безпеки підприємства
на довготривалий період, що забезпечують стійке функ)
ціонування і розвиток підприємства в умовах нестабіль)
ного зовнішнього середовища. Відповідно до мети дос)
лідження були поставлені і розв'язані такі завдання:
виявити особливості діяльності машинобудівних
підприємств, які функціонують в умовах нестабільного
зовнішнього середовища; провести аналіз сучасних ме)
тодів і моделей механізмів управління економічною без)
пекою підприємства; сформувати комплекс прогнозних
моделей для оцінки і аналізу загроз економічній безпеці
машинобудівного підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретичні основи розробки механізмів управління

економічною безпекою підприємства відображені в робо)
тах вітчизняних і зарубіжних авторів, таких як М.М. Єр)
мошенко, Т.С. Клебанова, Г.Б. Клейнер, Г.В. Козачен)
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ко, О.М. Ляшенко, Є.О. Олейников, Р.А. Руденський,
В.Л. Тамбовцев, А.Д. Шеремет, В.Т. Шлемко та ін. Од)
нак низка питань, пов'язаних із моделюванням ме)
ханізмів забезпечення економічної безпеки підприєм)
ства на основі аналізу структурних взаємозв'язків
зовнішніх і внутрішніх загроз, не знайшли належного
відображення в наукових працях.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Система економічної безпеки підприємства — це су)

купність елементів, що складають єдність, їх зв'язків та
взаємодії між собою та зовнішнім середовищем, що ство)
рює властиву даній системі цілісність, якісну визначеність
та цілеспрямованість. Використання системного аналізу
надає можливість кількісної і якісної оцінки як вхідних у
систему елементів, так і функціональних зв'язків і логіч)
них відношень між ними з метою вивчення потенціаль)
них функціональних можливостей системи.

Використовуючи категорійний апарат теорії систем
[1, с. 6], пропонуємо розуміти елемент системи еконо)
мічної безпеки підприємства як неподільну частину си)
стеми, яка характеризується конкретними якостями,
визначаючими її у даній системі однозначно. Зв'язок —
це сукупність залежностей властивостей певного еле)
мента від якостей іншого елемента системи (односто)
ронні та двосторонні взаємозв'язки). Взаємодія — це
процес взаємного впливу елементів, системи, зовнішнь)
ого середовища, при якому вони здобувають характер
сприяння один одному [1, с. 7].

Тобто стан економічної безпеки промислового об'єк)
та залежить від якісних та кількісних параметрів зв'язків
та взаємодій елементів системи економічної безпеки
підприємства із елементами зовнішнього середовища, а
також сформованих взаємозв'язків та взаємодій між еле)
ментами системи у внутрішньому середовищі.

Тому, на нашу думку, є доцільним запропонувати
концепцію управління загальносистемними характери)
стиками системи економічної безпеки підприємства, яка
вирішує проблему вдосконалення процесів управління
за рахунок використання нових універсальних форма)
лізованих якісних характеристик зазначеної системи.

Основні положення, на яких грунтується концепція,
полягають ось у чому:
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1) використання поняття раціонального рівня еко)
номічної безпеки як основного критерію ефективності
функціонування системи економічної безпеки підприє)
мства у нестабільному середовищі;

2) використання принципів превентивного управлі)
ння з виділенням контурів пасивної й активної адаптації
до дії зовнішніх та внутрішніх загроз;

3) використання у рамках пасивної адаптації методів
економіко)математичного моделювання для прогнозуван)
ня й планування рівня загальносистемних якісних харак)
теристик економічної безпеки на довготривалий період;

4) узгодження запланованого рівня загальносистем)
них якісних характеристик економічної безпеки із ціля)
ми й стратегічними орієнтирами функціонування під)
приємства для забезпечення раціонального рівня еко)
номічної безпеки.

Представимо рівень економічної безпеки, досягну)
тий в період t, наступним чином (1):

1рЕБПрЕБПI Ikt
⋅= (1),

де 

tIрЕБП

 — рівень економічної безпеки, досягнутий у
період t

і
;

1рЕБПI  — рівень економічної безпеки, досягнутий у пе)
ріод 1;

k

 — коефіцієнт динаміки рівня економічної безпеки.
До характеристик, що відображають якісні власти)

вості системи економічної безпеки машинобудівного
підприємства та визначають рівень коефіцієнта динамі)
ки, є доцільним віднести комунікативність, маневреність,
стійкість та адаптивність.

Оскільки зміна рівня економічної безпеки промисло)
вого об'єкта зумовлена саме рівнем цих чинників, коефіцієнт
динаміки пропонується представити у вигляді залежності:

( )kkkkfk адапт.стійк.маневр.комунік. ,,,=

(2),
де 

kкомунік.

 — коефіцієнт динаміки комунікативності
системи економічної безпеки підприємства;

 kманевр. — коефіцієнт динаміки маневреності системи
економічної безпеки підприємства;

kстійк. — коефіцієнт динаміки стійкості системи еко)
номічної безпеки підприємства;

kадапт. — коефіцієнт динаміки адаптивності системи
економічної безпеки підприємства.

Так, під комунікативністю системи економічної без)
пеки підприємства слід розуміти властивості системи,
що відображають можливість встановлення зв'язків із
зовнішнім середовищем із метою ресурсного та інфор)
маційного обміну. Комунікативність системи економіч)
ної безпеки залежить від здатності її елементів до са)
морозвитку, від рухливості зв'язків між ними та елемен)
тами зовнішнього середовища, варіативності схем забез)
печення виробництва основними ресурсами.

Основними показниками, які, на нашу думку, доцільно
визнати індикаторами комунікативності системи економ)
ічної безпеки підприємства, є: індекс розвитку працівників,
як параметр інтенсивності зв'язків підприємства у процесі
підвищення кваліфікації персоналу; фінансову стійкість як
характеристику співвідношення власного та залученого
капіталу; співвідношення кредиторської та дебіторської
заборгованості, як оцінку рівня оптимізації відносин при
здійсненні розрахунків щодо зобов'язань і боргів підприє)
мства. Динаміку якісних та кількісних характеристик лог)
істичної діяльності підприємства у сфері матеріально)тех)
нічного забезпечення представляють коефіцієнт оборот)
ності запасів та індекс усталеності зв'язків із постачаль)
никами. Перший характеризує ділову активність та інтен)
сивність використання запасів, а другий — ступінь уста)
леності зв'язків із постачальниками матеріальних ресурсів
протягом певного періоду.

Не менш важливим, на нашу думку, є коефіцієнт
рентабельності витрат на забезпечення охорони і захи)
сту інформації, який свідчить про результативність
діяльності підприємства у процесі створення системи
забезпечення охорони і захисту інформації, що є не)
від'ємним елементом забезпечення інформаційної без)
пеки підприємства.

Під маневреністю слід розуміти властивості систе)
ми, що визначають її здатність до адаптації, сформо)
вані потенційні можливості щодо запровадження змін.
До показників, які є факторними ознаками даної якіс)
ної характеристики системи економічної безпеки
підприємства, слід віднести: індекс оновлення техноло)
гічної бази як міру впровадження процесних інновацій
підприємством; індекс використання виробничої потуж)
ності як параметр наявності потенційних можливостей
щодо збільшення обсягів операційної діяльності; мате)
ріалоємність як критерій ступені залежності підприєм)
ства від забезпеченості матеріальними ресурсами; ко)
ефіцієнт забезпеченості матеріальними ресурсами як
мірило ефективності логістичної діяльності.

Потенційні можливості підприємства щодо змін у
площині кадрового потенціалу відображають індекс
зростання продуктивності праці та індекс старіння
кадрів, причому перший є індикатором потенційних по)
зитивних змін, а другий — негативних проявів відсут)
ності динамічної рівноваги у формуванні трудових ре)
сурсів підприємства. Коефіцієнт маневреності робочо)
го капіталу характеризує ступінь мобільності викорис)
тання власних коштів підприємством.

Під стійкістю пропонуємо розуміти властивості си)
стеми економічної безпеки підприємства, які відобра)
жають можливості ефективно використовувати наявні
в його розпорядженні ресурси для забезпечення ста)
більної прибутковості у довгостроковій перспективі з
урахуванням дії зовнішніх та внутрішніх загроз. Група
показників оцінки динаміки стійкості системи економі)
чної безпеки підприємства об'єднує індикатори оціню)
вання ефективності керування основними та оборотни)
ми фондами підприємства, стабільність кадрового та
фінансового забезпечення діяльності.

Так, під адаптивністю пропонуємо розуміти власти)
вості системи, які відображають можливість цілеспря)
мованої зміни її параметрів, структури й функцій у
відповідь на зміни зовнішніх факторів. Наприклад, адап)
тація підприємства до нововведень як складова механі)
зму забезпечення економічної безпеки може розгляда)
тися як форма гармонізації його інтересів із інтересами
споживачів продукції, оскільки є передумовою випус)
ку необхідної споживачеві продукції [2, с.157].

Група показників оцінки динаміки адаптивності си)
стеми економічної безпеки підприємства, на нашу дум)
ку, повинна включати: темп росту інноваційної актив)
ності; темп зростання витрат на природоохоронну
діяльність як критерій пристосування до вимог еколо)
гічного менеджменту та ступінь впровадження заходів
щодо підвищення екологічної безпеки підприємства.
Адаптивність інтелектуально)кадрової складової ха)
рактеризують індекс освітнього рівня працівників відпо)
відно до профілю діяльності та індекс зростання серед)
ньої заробітної плати працівників, тобто перший харак)
теризує рівень кваліфікації персоналу та ступінь адап)
тації до вимог професійної діяльності, другий, відпові)
дно, кількісно характеризує непрямі заходи щодо зак)
ріплення кваліфікованого персоналу на підприємстві.

Рівень адаптивності системи економічної безпеки
підприємства до вимог споживачів якісно та кількісно, на
нашу думку, характеризують індекс оновлення асорти)
менту, коефіцієнт надійності поставок, темп росту чис)
того доходу від реалізації продукції, коефіцієнт окуп)
ності витрат на збут. Причому два перших визначають
параметри організації процесу пристосування до потреб
та вимог споживачів, а два останніх характеризують
ефективність та результативність збутової діяльності.

Пропонований методичний підхід до прогнозування
змін показників економічної безпеки підприємства на
довготривалий період включає ряд послідовних етапів,
алгоритм виконання яких відображений на рис. 1.

Етап 1. Кореляційно)регресійний аналіз даних щодо
впливу факторів на динаміку якісних характеристик
системи економічної безпеки.
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1. На основі даних про рівень економічної безпеки
досліджуваних машинобудівних підприємств протягом
2006—2010 рр. та оцінки факторів впливу на якісні ха)
рактеристики системи економічної безпеки об'єктів
проводимо розрахунки щодо визначення коефіцієнтів
динаміки комунікативності, маневреності, стійкості,
адаптивності (ki) та суттєвих чинників впливу (хі). Зап)
ропонована модель включає такі показники:

Y — рівень економічної безпеки машинобудівного
підприємства;

Група показників оцінки динаміки комунікативності
системи економічної безпеки підприємства:

— індекс розвитку працівників (Х1);
— фінансова стійкість (Х2);
— співвідношення кредиторської та дебіторської за)

боргованості (Х3);
— коефіцієнт оборотності запасів (Х4);
— індекс усталеності зв'язків із постачальниками (Х5);
— рентабельність витрат на забезпечення охорони і

захисту інформації, (Х6).
Група показників оцінки динаміки маневреності си)

стеми економічної безпеки підприємства:
— індекс оновлення технологічної бази (Х1);
— індекс використання виробничої потужності (Х2);
— матеріалоємність (Х3);
— індекс зростання продуктивності праці (Х4);
— індекс старіння кадрів (Х5);
— коефіцієнт маневреності робочого капіталу (Х6);
— коефіцієнт забезпеченості матеріальними ресур)

сами (Х7).
Група показників оцінки динаміки стійкості систе)

ми економічної безпеки підприємства:
— темп зміни вартості необоротних активів (Х1);
— рівень зносу основних фондів (Х2);
— фондовіддача (Х3);
— окупність витрат операційної діяльності (Х4);
— індекс стабільності кадрів (Х5);
— показник швидкої ліквідності (Х6);
— коефіцієнт загальної платоспроможності (Х7);
— коефіцієнт рентабельності продукції (Х8).
Група показників оцінки динаміки адаптивності си)

стеми економічної безпеки підприємства:
— темп росту інноваційної активності (Х1);
— темп зростання витрат на природоохоронну

діяльність (Х2);
— індекс освітнього рівня працівників відповідно до

профілю діяльності (Х3);
— індекс зростання середньої заробітної плати пра)

цівників (Х4);
— індекс оновлення асортименту (Х5);
— коефіцієнт надійності поставок (Х6);
— коефіцієнт окупності витрат на збут (Х7);
— темп росту чистого доходу від реалізації про)

дукції (Х8).
2. Для аналізу впливу окремих факторів на динаміку

якісних характеристик системи економічної безпеки дос)
ліджуваних машинобудівних підприємств скористаємо)
ся матрицею парних та часткових коефіцієнтів кореляції.

Етап 2. Відбір найвпливовіших показників за прави)
лом максимізації розрахованих парних та часткових
коефіцієнтів кореляції за умов:

 ( ) 0maxmax,
ч

≥RyxRyxn
(3),

де Ryx
n 
max — максимальні парні коефіцієнти коре)

ляції;
Ryx

ч 
max — максимальні часткові коефіцієнти коре)

ляції.
Таким чином, на динаміку комунікативності, манев)

реності, стійкості та адаптивності системи економічної
безпеки машинобудівних підприємств значний вплив
здійснюють чинники, відзначені як суттєві на основі
критерію максимізації парних та часткових коефіцієнтів
кореляції показника з факторами (табл. 1). Усі інші чин)
ники розглядаються у даному випадку як здійснюючі не)
значний вплив на результуючий показник, тому при ре)

алізації подальших аналітичних процедур не будуть бра)
тися до уваги.

Етап 3. Побудова регресийної моделі та перевірка
адекватності знайдених рівнянь залежностей.

Визначення функціональної залежності динаміки
рівня економічної безпеки та ступеня впливу відібраних
чинників (що є параметрами моделі) реалізовано шляхом
кореляційно)регресийного аналізу за допомогою паке)
ту аналізу даних MS Exel. Як свідчать розрахунки, про)
ведені на основі критерію Фішера, коефіцієнти детермі)
нації сформованих моделей з надійністю Р=0,95 є стати)
стично значущими, прийняті математичні моделі залеж)
ності динаміки комунікативності, маневреності, стійкості
та адаптивності системи економічної безпеки досліджу)
ваних машинобудівних підприємств адекватні статистич)
ним даним. Отримані функціональні залежності динамі)
ки комунікативності системи економічної безпеки досл)
іджуваних машинобудівних підприємств мають вигляд:

ПАТ "Кредмаш": Y= )0,8142 + 2,3676·X1+
0,0280·X4+1,1599·X5.

Із отриманого рівняння залежності бачимо, що най)
більший вплив на динаміку комунікативності системи
економічної безпеки ПАТ "Кредмаш" має індекс роз)
витку працівників (а

1
 = 2,3676) та індекс усталеності

зв'язків із постачальниками (а
5
 = 1,1599).

ПАТ "КрКЗ": Y= )1,0885 + 3,2473·X1+ 1,2809·X5+
2,3135·X6.

Найбільший вплив на динаміку комунікативності
системи економічної безпеки ПАТ "КрКЗ" здійснює
індекс розвитку працівників (а

1
 = 3,2473) та показник

рентабельності витрат на забезпечення охорони і захи)
сту інформації (а

6
 = 2,3135).

ПАТ "КВБЗ": Y= )1,3096+0,2497·X3+ 0,0487·X4+  1,4447·X6.
З отриманого рівняння залежності бачимо, що най)

більший вплив на динаміку комунікативності системи
економічної безпеки ПАТ "КВБЗ" має рентабельність
витрат на забезпечення охорони і захисту інформації
(а

6
=1,4447) та індекс співвідношення кредиторської та

дебіторської заборгованості (а
3
=0,2497).

ХК "АвтоКрАЗ" у виді ВАТ: Y=)0,0676 —
0,9599·X1+0,0557·X4+1,0990·X6.

Найбільший вплив на динаміку комунікативності
системи економічної безпеки ХК "АвтоКрАЗ" у виді
ВАТ здійснює показник рентабельності витрат на забез)
печення охорони і захисту інформації (а

6
 = 1,0990).

Отримані функціональні залежності динаміки ма)
невреності системи економічної безпеки досліджуваних
машинобудівних підприємств мають вигляд:

ПАТ "Кредмаш": Y= )1,2514 + 0,2245·X1 —
0,1116·X2+0,1652·X4+1,6467·X7.

З отриманого рівняння залежності бачимо, що най)
більший вплив на динаміку маневреності системи еко)
номічної безпеки ПАТ "Кредмаш" має коефіцієнт забез)
печеності матеріальними ресурсами (а

7
 = 1,6467) та

індекс оновлення технологічної бази (а1 = 0,2245).
ПАТ "КрКЗ": Y= 1,1089+ 1,1360·X1+ 0,6126·X2+

0,2812·X4 — 1,3995·X5.
Найбільший негативний вплив на динаміку маневре)

ності системи економічної безпеки ПАТ "КрКЗ"
здійснює індекс старіння кадрів (а

5
 = )1,3995) та най)

більший позитивний — індекс оновлення технологічної
бази (а

1
 = 1,1360).

ПАТ "КВБЗ": Y= )1,0090+0,7975·X1+ 0,2770·X2+
0,3067·X4+2,1732·X6.

З отриманого рівняння залежності бачимо, що
найбільший вплив на динаміку маневреності системи
економічної безпеки ПАТ "КВБЗ" має коефіцієнт ма)
невреності робочого капіталу (а6=2,1732) та індекс
оновлення технологічної бази (а1=0,7975).

ХК "АвтоКрАЗ" у виді ВАТ: Y= 4,3011+0,7079·X2+
0,0444·X4 — 3,9389·X5+0,021·X7.

Найбільший негативний вплив на динаміку маневре)
ності системи економічної безпеки ХК "АвтоКрАЗ" у
виді ВАТ здійснює індекс старіння кадрів (а

5
 = ) 3,9389)
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та найвагоміший позитивний — індекс використання
виробничої потужності (а

2
=0,7079).

Отримані функціональні залежності динаміки
стійкості системи економічної безпеки досліджуваних
машинобудівних підприємств мають вигляд:

ПАТ "Кредмаш": Y= )5,2961 + 1,4489·X1 )0,0694·X3+
4,4330·X4.

З отриманого рівняння залежності бачимо, що най)
більший вплив на динаміку стійкості системи економіч)
ної безпеки ПАТ "Кредмаш" має коефіцієнт окупності
витрат операційної діяльності (а

4
 = 4,4330) та темп зміни

вартості необоротних активів (а
1
 = 1,4489). Коефіцієнт

)5,2961 є випадковою складовою, що відображає вплив
випадкових чинників, не врахованих у даній залежності.

ПАТ "КрКЗ": Y= )0,8270+ 0,2664·X1+ 0,0001·X3+
1,2227·X5.

Найбільший вплив на динаміку стійкості системи еко)
номічної безпеки ПАТ "КрКЗ" здійснює індекс стабільності
кадрів (а

5
 = 1,2227) та темп зміни вартості необоротних ак)

тивів (а
1
 = 0,2664). Коефіцієнт )0,8270 відображає вплив ви)

падкових чинників, не врахованих у даній залежності.
ПАТ "КВБЗ": Y= )2,5569+0,0239·X3+0,5030·X4+

2,3838·X5+0,0660·X8.
З отриманого рівняння залежності бачимо, що найбіль)

ший вплив на динаміку стійкості системи економічної без)
пеки ПАТ "КВБЗ" має індекс стабільності кадрів (а

5
=2,3838)

та окупність витрат операційної діяльності (а
4
=0,5030).

ХК "АвтоКрАЗ" у виді ВАТ: Y= )0,6322+0,2120·X1+
0,0916·X3 + 0,9028·X5.

Найбільший вплив на динаміку стійкості системи
економічної безпеки ХК "АвтоКрАЗ" у виді ВАТ здійс)
нює індекс стабільності кадрів (а

5
 = 0,9028) та темп зміни

вартості необоротних активів (а
1
=0,2120).

Отримані функціональні залежності
динаміки адаптивності системи економ)
ічної безпеки досліджуваних машинобу)
дівних підприємств мають вигляд:

ПАТ "Кредмаш": Y= 0,1797 + 0,0924·
X4 + 0,5228·X5+ 0,0498·X8.

З отриманого рівняння залежності
бачимо, що найбільший вплив на дина)
міку адаптивності системи економічної
безпеки ПАТ "Кредмаш" має індекс
оновлення асортименту (а

5
 = 0,5228) та

індекс зростання середньої заробітної
плати працівників (а

4
 = 0,0924).

ПАТ "КрКЗ": Y= )2,664+ 1,5096·
X1+1,8881·X5+ 2,8133·X6+ 0,0335·X8.

Найбільший вплив на динаміку адап)
тивності системи економічної безпеки
ПАТ "КрКЗ" здійснює коефіцієнт над)
ійності поставок (а

6
 = 2,8133) та індекс

оновлення асортименту (а
5
 = 1,8881).

ПАТ "КВБЗ": Y= )2,3999 — 0,1478·
X4+1,7275·X5+ 2,3159·X6+0,1753·X8.

З отриманого рівняння залежності ба)
чимо, що найбільший вплив на динаміку
адаптивності системи економічної безпе)
ки ПАТ "КВБЗ" також мають коефіцієнт
надійності поставок (а

6
= 2,3159) та індекс

оновлення асортименту (а
5
=1,7275).

ХК "АвтоКрАЗ" у виді ВАТ: Y= )
0,1313)1,2361·X1+ 0,459·X4 + 0,3461·
X6+ 0,0004·X8.

Найбільший негативний вплив на ди)
наміку адаптивності системи економіч)
ної безпеки ХК "АвтоКрАЗ" у виді ВАТ
здійснює темп росту інноваційної актив)
ності (а

1
 = )1,2361), що підтверджує при)

пущення про доцільність додержувати)
ся даним підприємством стабілізаційної
реакції (оптимізація витрат на виробниц)
тво) та реакції самозбереження (збере)
ження параметрів виробництва). Стан си)

стеми економічної безпеки ХК "АвтоКрАЗ" у виді ВАТ на
даному часовому проміжку не має достатніх адаптаційних
ресурсів для підвищення темпів інноваційної активності.

Етап 4. Опрацювання результатів, визначення за)
лежності результатів діяльності підприємства від дина)
міки комунікативності, маневреності, стійкості та адап)
тивності системи економічної безпеки. При реалізації
цього етапу базовим є твердження, що результативність
діяльності підприємства визначається ефективністю
сформованої системи економічної безпеки, яка, у свою
чергу, є проекцією її якісних характеристик — комуні)
кативності, маневреності, стійкості та адаптивності.

Вплив факторів зовнішнього середовища на функ)
ціонування підприємства та усі результати його госпо)
дарської діяльності у повній мірі акумулюються у показ)
нику чистого прибутку [3, с. 7], тому у якості критерію
результативності сформованої системи економічної без)
пеки пропонується використовувати його прибутковість.
Підставою для подібного ствердження є той факт, що
наявність чистого прибутку вже само по собі свідчить про
позитивні результати експлуатації активів підприємства,
що дозволяє йому відшкодувати витрати на виробницт)
во і реалізацію продукції, внести необхідні платежі в
бюджети різних рівнів і принаймні забезпечити просте
відтворення капіталу і робочої сили [2, с. 27].

На етапі виконання відповідних розрахунків та оці)
нки отриманих результатів, виходячи з особливостей
застосування кореляційно)регресійних залежностей і
подальшого з'ясування впливу показників економічної
безпеки на результати його діяльності, необхідно про)
вести дії: а) розрахувати значення факторних ознак (ко)
ефіцієнтів ki) на основі побудованих кореляційно)рег)
ресійних залежностей із застосуванням синтетичних та

Формування інформаційного ресурсу у вигляді рядів динаміки 
індикаторів впливу на рівень економічної безпеки підприємства 

Опрацювання результатів, визначення залежності результатів діяльності 
підприємства від динаміки комунікативності, маневреності, стійкості та 

адаптивності системи економічної безпеки 

Перевірка адекватності знайдених 
рівнянь залежностей 

Fp > Fтабл 

Підготовчий 
етап 

Етап 1 

Етап 2 

Етап 3

Відбір найвпливовіших показників за 
правилом максимізації розрахованих парних 
та часткових коефіцієнтів кореляції за умов: 

(Ryxn max, Ryxч max) > 0 

Кореляційно-регресійний аналіз даних щодо впливу факторів на 
динаміку якісних характеристик системи економічної безпеки 

Побудова регресийної моделі 

Так 
показник 
включено 
до цільової 
функції 

Так 
 

модель 
адекватна 
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им даним 
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Прогнозування змін показників економічної безпеки підприємства 
на довготривалий період з урахуванням відхилень від оптимальної 

траєкторії 

Етап 4

Етап 5

Рис. 1. Алгоритм процесу прогнозування змін показників економічної
безпеки підприємства на довготривалий період з використанням МS Ехсеl

(авторська розробка)
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аналітичних показників підприємства, даних фінансо)
вої, статистичної звітності, управлінського обліку;

б) побудувати функціональні залежності динаміки
чистого прибутку машинобудівного підприємства від
якісних індикаторів економічної безпеки (що є парамет)
рами моделі) шляхом кореляційно)регресийного аналі)
зу за допомогою пакету аналізу даних MS Exel;

в) проаналізувати адекватність отриманих залежно)
стей фактичним даним на основі критерію Фішера та
визначити щільність кореляційного зв'язку на основі
коефіцієнта множинної кореляції R;

г) провести послідовну аналітичну оцінка кожного
якісного індикатора економічної безпеки щодо відпо)
відності очікуваного впливу на динаміку чистого при)
бутку машинобудівного підприємства;

д) практичне застосування отриманих результатів у
процесі розробки та прийняття оперативних та страте)
гічних планів.

Параметри отриманих функціональних залежностей
динаміки чистого прибутку машинобудівного підприєм)
ства від якісних індикаторів економічної безпеки (що є
параметрами моделі) наведені у таблиці 2. Результати роз)
рахунків підтверджують попередній висновок про знач)
ний вплив обраних якісних характеристик на динаміку ре)
зультативної ознаки. Всі отримані моделі адекватні фак)
тичним даним та можуть використовуватися для подаль)
шого аналізу та прогнозу, оскільки розрахункове значен)
ня Fp більше критичного Fтабл (0,95; 4; 7) [4, с. 176].

Слід зазначити, що за допомогою багатофакторних
рівнянь регресії можна отримати характеристику ста)
ну економічної безпеки з декількох сторін.

По)перше, при розрахунку залежності динаміки
чистого прибутку машинобудівного підприємства від
якісних індикаторів економічної безпеки виявляються
базові для планування програми розвитку підприємства
об'єктивні орієнтири. По)друге, виникає додаткова
можливість зіставити окремі підприємства по рівню
кожного якісного індикатора економічної безпеки і на
цієї основі отримати комплексне уявлення про особли)
вості формування ефективної системи економічної без)
пеки машинобудівним підприємством.

Такий методичний підхід дає можливість аналізува)
ти вплив окремих чинників на результати діяльності
підприємства та стан його економічної безпеки, оціню)
вати можливі наслідки їх змін у майбутньому та є мето)
дичною основою для формування та обгрунтування сце)
наріїв розвитку підприємства.

ВИСНОВКИ
Запропонована концепція управління загальносис)

темними характеристиками системи економічної безпе)
ки підприємства вирішує проблему вдосконалення про)

цесів управління за рахунок використання нових універ)
сальних формалізованих якісних характеристик зазна)
ченої системи: комунікативність, маневреність, стійкість
та адаптивність.

Визначення функціональної залежності динаміки
рівня економічної безпеки та ступеня впливу відібраних
чинників (що є параметрами моделі) реалізовано шля)
хом кореляційно)регресийного аналізу за допомогою
пакету аналізу даних MS Exel.

У результаті побудови пропонованої багатофактор)
ної регресійної моделі отримано факторну залежність
динаміки чистого прибутку машинобудівного підприєм)
ства від якісних індикаторів економічної безпеки, яка
може бути застосована для наукової обробки звітних
даних, що будуть отримані в процесі виробництва, та
може застосовуватися для машинобудівних підприємств
з метою більш повного вивчення закономірностей, які
виявляються в результаті роботи та мають вплив на стан
його економічної безпеки. Характер даної моделі дозво)
ляє оцінити дійсну реакцію підприємства на сукупність
ймовірних змін зовнішнього оточення та внутрішніх мож)
ливостей відповідно до особливостей сформованої сис)
теми економічної безпеки. Пропонований методичний
підхід дає можливість аналізувати вплив окремих чин)
ників на результати діяльності підприємства та стан його
економічної безпеки, оцінювати можливі наслідки їх змін
у майбутньому та є методичною основою для формуван)
ня та обгрунтування сценаріїв розвитку підприємства.
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Таблиця 2. Показники кореляційної залежності динаміки чистого прибутку машинобудівних підприємств від якісних
індикаторів економічної безпеки
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