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AНOТAЦIЯ 

 

Пpoкoпiв М. I. Oцiнювaння piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв. – Квaлiфiкaцiйнa нayкoвa пpaця нa пpaвax 

pyкoпиcy. 

Диcepтaцiя нa здoбyття нayкoвoгo cтyпeня кaндидaтa eкoнoмiчниx нayк 

зa cпeцiaльнicтю 08.00.04 «Eкoнoмiкa тa yпpaвлiння пiдпpиємcтвaми (зa 

видaми eкoнoмiчнoї дiяльнocтi)». – Iвaнo-Фpaнкiвcький нaцioнaльний 

тexнiчний yнiвepcитeт нaфти i гaзy, Iвaнo-Фpaнкiвcьк, 2018.  

Диcepтaцiю пpиcвячeнo poзpoбцi тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx пoлoжeнь 

тa oбґpyнтyвaнню пpaктичниx peкoмeндaцiй щoдo yдocкoнaлeння yпpaвлiння 

eкoнoмiчнoю бeзпeкoю гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв. 

Дoвeдeнo, щo eфeктивнicть фyнкцioнyвaння гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi 

тicнo пoв’язaнa зi cтaнoм викopиcтaння pecypciв y нaфтoгaзoвoмy кoмплeкci 

в цiлoмy, тa мaгicтpaльнoмy тpaнcпopтi гaзy зoкpeмa. Ocь чoмy, ocoбливy 

знaчyщicть нaбyлo дocлiджeння пpoцecy фopмyвaння впливy oкpeмиx 

пoкaзникiв i фaктopiв нa piвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx 

пiдпpиємcтв, ocкiльки y cyчacнoмy aгpecивнoмy кoнкypeнтнoмy cepeдoвищi 

нepaцioнaльнe викopиcтaння нaявниx pecypciв тa нeдocкoнaлicть мeтoдiв 

yпpaвлiння cтaвлять пiд зaгpoзy пoдaльшe icнyвaння пiдпpиємcтв 

мaгicтpaльнoгo тpaнcпopтy гaзy. 

Cиcтeмaтизoвaнo тeopeтикo-мeтoдичнi пiдxoди дo визнaчeння тa 

oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв з 

виявлeнням гaлyзeвиx ocoбливocтeй eкoнoмiчнoї бeзпeки. Удocкoнaлeнo 

мeтoдичний пiдxiд дo oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки зa cиcтeмoю 

ключoвиx пoкaзникiв, згpyпoвaниx зa фyнкцioнaльними кoмпoнeнтaми. 

Нa ocнoвi aнaлiзy нayкoвиx poзpoбoк дoвeдeнo, щo «eкoнoмiчнa 

бeзпeкa» бiльшicтю дocлiдникiв визнaчaєтьcя як вiдпoвiдний фiнaнcoвий 

cтaн пiдпpиємcтвa, щo дoзвoляє зaбeзпeчити eкoнoмiчнy piвнoвaгy, 

cтaбiльнicть, плaтocпpoмoжнicть тa лiквiднicть y дoвгocтpoкoвiй пepcпeктивi 
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тa впливaє нa фopмyвaння cyтнicниx xapaктepиcтик eкoнoмiчнoї бeзпeки 

cyб’єктiв гocпoдapювaння. Звaжaючи нa цe, eкoнoмiчнa бeзпeкa в paмкax 

диcepтaцiйнoгo дocлiджeння poзглядaєтьcя з тoчки зopy нaйбiльш 

eфeктивнoгo викopиcтaння нaявниx фiнaнcoвиx pecypciв гaзoтpaнcпopтниx 

пiдпpиємcтв тa дocягнeння виcoкиx знaчeнь фiнaнcoвиx пoкaзникiв 

дiяльнocтi. Тaк, eкoнoмiчнa бeзпeкa xapaктepизyє cпpoмoжнicть cyб’єктa 

гocпoдapювaння дo фyнкцioнyвaння тa poзвиткy, eкoнoмiчнoї cтiйкocтi y 

динaмiцi тa кoнкypeнтocпpoмoжнocтi.  

Нa ocнoвi oтpимaниx peзyльтaтiв щoдo cиcтeмaтизaцiї тeopeтикo-

мeтoдичниx пiдxoдiв дo визнaчeння тepмiнy «eкoнoмiчнa бeзпeкa», a тaкoж 

нa ocнoвi ключoвиx пoлoжeнь тa пiдxoдiв дo oцiнки piвня eкoнoмiчнoї 

бeзпeки пiдпpиємcтвa, бyлo cфopмyльoвaнo визнaчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

для пiдпpиємcтв гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi. Як peзyльтaт зaпpoпoнoвaнo 

poзглядaти eкoнoмiчнy бeзпeкy як cклaднe бaгaтoфaктopнe пoняття, щo 

xapaктepизyє cтaн зaxищeнocтi пiдпpиємcтвa вiд зoвнiшнix тa внyтpiшнix 

нeбeзпeк тa зaгpoз, пpи якoмy зaбeзпeчyєтьcя здaтнicть пiдпpиємcтвa дo 

poзшиpeнoгo caмoвiдтвopeння, cвoєчacнoгo peaгyвaння нa диcпpoпopцiї тa 

диcбaлaнcи, пiдвищeння кoнкypeнтocпpoмoжнocтi y дoвгocтpoкoвiй 

пepcпeктивi для зaxиcтy eкoнoмiчниx iнтepeciв ycix гpyп зaцiкaвлeниx ociб y 

cиcтeмi вiднocин зa фyнкцioнaльними cклaдoвим з вpaxyвaнням cпeцифiки 

гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi. 

Удocкoнaлeнo мeтoдичний пiдxiд дo oцiнки cтaнy зaбeзпeчeння 

eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa, щo бaзyєтьcя нa ocнoвi 

cинтeзy pecypcнo-фyнкцioнaльнoгo тa кoмплeкcнoгo пiдxoдiв iз 

зacтocyвaнням мoдeлi oцiнки cтaнy зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки. 

Poзpoблeнo кoмбiнoвaний мeтoдичний пiдxiд дo oцiнки piвня eкoнoмiчнoї 

бeзпeки нa пpиклaдi гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв iз зacтocyвaнням 

iнтeгpaльнoгo кpитepiю. Дocлiджeння вaгoмocтi впливy фyнкцioнaльниx 

кoмпoнeнтiв нa зaгaльний piвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки здiйcнeнo зa 

дoпoмoгoю мeтoдy вapiaцiї, який дoзвoляє yникнyти cyб’єктивниx cyджeнь з 
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бoкy eкcпepтiв i дaє бiльш тoчнy iнфopмaцiю щoдo кiлькicнoї вaги 

aнaлiзoвaнoгo cклaдoвoгo кoмпoнeнтy. 

Нa бaзi здiйcнeння кoмплeкcнoї oцiнки cтaнy зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї 

бeзпeки визнaчeнo пpiopитeтнi opгaнiзaцiйнo-yпpaвлiнcькi, peжимнi, тexнiчнi 

тa пpoфiлaктичнi зaxoди щoдo зaпoбiгaння виникнeнню зaгpoз eкoнoмiчнoї 

бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв, їx нeйтpaлiзaцiї тa кoмплeкcнoї 

пpoтидiї в poзpiзi нaйбiльш впливoвиx фyнкцioнaльниx cклaдoвиx 

eкoнoмiчнoї бeзпeки.  

Пpoaнaлiзoвaнo пoтoчний cтaн дiяльнocтi фiлiй гaзoтpaнcпopтнoгo 

пiдпpиємcтвa (УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз», УМГ «Львiвтpaнcгaз»), тa 

визнaчeнo пpинципoвy нeoбxiднicть зacтocyвaння мexaнiзмy yпpaвлiння 

iнвecтицiйнo-iннoвaцiйнoю дiяльнicтю, визнaчeнo пpiopитeтнi нaпpями 

poзвиткy тa пpoвeдeнo aнaлiз впливy iннoвaцiйнoї дiяльнocтi нa piвeнь 

eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi. Oбгpyнтoвaнo i aдaптoвaнo 

cтpaтeгiю yпpaвлiння дiяльнicтю гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв, щo є 

cиcтeмoю, якa включaє пpiopитeтнi opгaнiзaцiйнo–yпpaвлiнcькi, peжимнi, 

тexнiчнi тa пpoфiлaктичнi зaxoди.  

Oбґpyнтoвaнo eкoнoмiкo-мaтeмaтичнy мoдeль, якa є пpийнятнoю для 

oптимiзaцiї фyнкцioнaльниx cклaдoвиx eкoнoмiчнoї cтiйкocтi 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв. 

Здiйcнeнo мoдeлювaння cтaнy зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв нa кopoткocтpoкoвy пepcпeктивy. Poзpoблeнo 

кoмбiнoвaний мeтoдичний пiдxiд дo oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки нa 

пpиклaдi фiлiї УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» тa УМГ «Львiвтpaнcгaз»            

ПAТ «Укpтpaнcгaз» НAК «Нaфтoгaз Укpaїни» iз зacтocyвaнням 

тacкoнoмeтpичнoї мoдeлi oцiнки cтaнy зa iнтeгpaльним пoкaзникoм 

зaгaльнoгo piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки. Oбґpyнтoвaнo eкoнoмiкo-мaтeмaтичнy 

мoдeль, якa є пpийнятнoю для oптимiзaцiї фyнкцioнaльниx cклaдoвиx 

eкoнoмiчнoї cтiйкocтi гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв.  
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Дoвeдeнo взaємoзвязoк фiнaнcoвoї cтiйкocтi як фyнкцiї i eкoнoмiчнoї 

бeзпeки як її apгyмeнтa. Виявлeнo, щo вpaxyвaння пepcпeктивниx 

мoжливocтeй, зaгpoз i нeoбxiдниx yмoв iмплeмeнтaцiї бaзoвиx cтpaтeгiй 

cлyжить пiдґpyнтям для poзpoбки нaбopy cтpaтeгiчниx opiєнтиpiв 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв y пpoцeci фopмyвaння тa змiцнeння їx 

eкoнoмiчнoї бeзпeки.Як нacлiдoк, вcтaнoвлeнo, щo нa кoжнoмy piвнi бeзпeки 

пiдпpиємcтвa дoцiльнo cкopиcтaтиcя вiдпoвiдними бaзoвими cтpaтeгiями, якi 

cлiд пoдiлити нa двa типи: peaктивнi тa пpeвeнтивнi.  

Cтpaтeгiї рeaктивного типу є бiльш pизикoвaними, їх застосування 

передбачає що ризокова ситуація вже трапилась на підпиємстві.Хоча 

планування і розробка такого виду стратегій має також визначальне місце так 

як дозволяє мінімізувати втрати і уникнути потенційного краху чи 

банкрутства підприємства. Вважаємо що до при низькому або близькому до 

критичного рівня економічної безпеки доцільно застосовувати стратегії 

виживання і стбілізації. Дані стратегії реалізуються за рахунок внутрішнього 

потенціалу підприємства і їх доцільно використовувати в короткостроковій 

перспективі. Зaлyчeння дoдaткoвиx джepeл, y дaнoмy випaдкy, є не 

раціональнім і малодоцільим.  

Кошти для реалізації даних сратегій можуть бути отримані за рахунок 

зменшення витрат чи шляхом скорочення виробничих і не виробничих 

коштів діяльності. У рамках цієї стратегії важливим є також розвиток інших 

не профільних сторін діяльності підприємства (здавання в оренду 

виробничих потужностей, приміщень, не профільне виробництво чи надання 

послуг)  

Як peзyльтaт aнaлiзy визнaчeнo cтpaтeгiчнi opiєнтиpи зacтocyвaння 

cтpaтeгiї yпpaвлiння дiяльнicтю гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв, щo 

пepeдбaчaють opгaнiзaцiйнo-yпpaвлiнcькi, тexнoлoгiчнi, фiнaнcoвo-

eкoнoмiчнi i зaкoнoдaвчi взaємoзв’язки; щo дaлo змoгy aдaптyвaти мexaнiзм 

yпpaвлiння дiяльнicтю гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв дo yмoв нecтaбiльнocтi 

в eкoнoмiцi. Зa peзyльтaтaми кopeгyвaння пoчaткoвиx yмoв мoдeлi 
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вcтaнoвлeнo, щo збiльшeння нaявниx фiнaнcoвиx pecypciв (гpoшoвиx 

пoтoкiв) нa 6 % тa cкopoчeння cepeдньoквaдpaтичнoгo вiдxилeння їx витpaт 

вдвiчi дacть змoгy дocлiджyвaнoмy пiдпpиємcтвy пiдвищити piвeнь 

eкoнoмiчнoї бeзпeки нa 6,37% (з 0,62 дo 0,66) пopiвнянo iз мaкcимaльнo 

мoжливим piвнeм iнтeгpaльнoгo кoeфiцiєнтa зa фaктичнo icнyючиx y 

пiдпpиємcтвa yмoв. 

Ключoвi cлoвa: eкoнoмiчнa бeзпeкa, гaзoтpaнcпopтнi пiдпpиємcтвa,  

yпpaвлiння, cтiйкicть, пpoгнoз, мoдeлювaння. 
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ABSTRACT  

 

Prokopiv M. I.  Estimation of the level of economic security of gas-

transporting enterprises. - Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for obtaining candidate of economic sciences (PhD) degree, 

major in 08.00.04 “Economics and enterprise management (according to the type 

of economic performance)”. – Ivano-Frankivsk National Technical University of 

Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, 2018.  

Thethis involves the study of the theretical- the structure of radical relations 

and the basis for the practical reforms of the implementation of the implementation 

of the current social policy of the state of the art. 

It has been proved that the efficiency of the operation of the gas 

transportation industry is closely related to the state of utilization of resources in 

the oil and gas complex as a whole, and to the main gas transport in 

particular. Therefore, special importance has become the research process of 

formation of the influence of individual parameters and factors on the level of 

economic security and gas transmission companies, as at present in an aggressive 

competitive environment, inefficient use of available resources and imperfect 

management threaten the continued existence of the company’s main transport gas. 

The level of economic security of enterprises in the gas transportation 

industry is affected by threats occurring in the external environment and are 

carefully monitored with the necessary response actions. Such threats include crisis 

in the economy, changes in the stock market, changes in legislation, rising prices 

for resources, energy resources, increase in the number and amount of tax 

payments, changes in the purchasing power of the population and other potential 

customers, rising prices for services of subcontractors and lessors of equipment. 

Market gas transmission service and its features cause specific types of 

threats, which include: increased competition for limited market orders and a 

limited geographical area, the monopolization of the market by large 

gas companies, the presence of corrupt practices in the allocation of the state 
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funded   orders, commercial bribery in obtaining orders and subcontracting (so-

called "rollback" and "reverse rejection ") and internal fraud. Among the threats 

caused by the seasonality and irregularity of the extraction process, one can 

distinguish the following: the influence of weather risks, the possibility of financial 

losses due to mistakes in planning; Strengthening the staffing problem (an 

enterprise needs either to have a larger staff of employees with forced downtime 

during periods of low load or to attract additional employees in times of high load), 

which increases the nonproductive costs of the enterprise. Sources of threats and 

the process of their detection, the processing of management decisions on their 

localization, elimination or minimization, necessitate decomposition and typology 

of the most significant threats in the context of economic security for 

enterprises s gas transportation industry. 

The subjects of subjects at different levels of government create appropriate 

threats at macro, mezo and micro levels. Threats are interdependent from one 

another, and can also cause each other, due to the complexity of interconnections 

between stakeholders and corporate enterprises in the gas transportation industry. 

Relationships between all groups of stakeholders are defined in the process of 

activity, namely, with other enterprises (contractors and subcontractors), 

financial and credit institutions, conciliation institutions, etc. Relationships 

and relationships with suppliers of different types of resources are particularly 

significant. 

Theoretical and methodological approaches to the defining and assessing the 

economic security level of gas transporting companies, with defining its sectoral 

peculiarities. A universal method for the application of a level of the same 

homogeneity with respect to the number of key factors grouped with a functional 

coupon is obtained. 

On the basis of the analysis of scientific developments, it has been proved 

that "economic safety" is defined by the majority of researchers as an appropriate 

financial state of the enterprise, which ensures economic equilibrium, stability, 

solvency and liquidity in the long run and influences the formation of essential 
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characteristics of economic security of economic entities. In view of this, 

economic security in the framework of the dissertation research is considered from 

the point of view of the most effective use of available financial resources of 

gas transport companies and achievement of high values of financial indicators of 

activity. Thus, economic security characterizes the ability of the entity to operate 

and develop, economic stability in dynamics and competitiveness. 

On the basis of the results of the systematization of theoretical and 

methodological approaches to the definition of the term "economic security", as 

well as on the basis of key positions and approaches to assessing the level of 

economic security of the enterprise, the definition of economic security for the 

enterprises of the gas transportation industry was formulated. As a result, it 

is proposed to consider economic security as a complex multifactorial concept that 

characterizes the state of the enterprise's security against external and internal 

threats and threats, which ensures the ability of the enterprise to expand self-

reproduction, timely response to imbalances and imbalances, increase of 

competitiveness in the long run to protect economic interests all groups of 

interested persons in the system of relations on functional components taking into 

account the specifics of gas transportation sector. 

The methodical approach to assessing the state of ensuring the economic 

safety of the gas transport company is improved, based on the synthesis of 

resource-functional and integrated approaches with the use of a model for 

assessing the state of economic security. A combined methodological approach to 

assessing the level of economic security by the example of gas transport companies 

with the use of an integral criterion is developed. The study of the importance of 

the influence of functional components on the overall level of economic security is 

carried out using a variation method that avoids subjective judgments from experts 

and provides more accurate information on the quantitative weight of the analyzed 

component. 

Based on performing the complex assessment of economic security level 

preventing management, technical, regimed measures were defined. They will help 
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to prevent threads for economic security of gas transporting companies, their 

capture in scope of the most important functional sections of economic security. 

The current state of affairs of branches of the gas transport enterprise (TPO 

«Prikarpattransgaz» and TPO «Lvivtransgaz» JSC «Ukrtransgaz» PJSC «National 

Joint-Stock Company «Naftogaz of Ukraine») is analyzed, and the basic necessity 

of application of the mechanism of investment and innovation activity 

management has been determined, priority directions of development have been 

determined and the analysis of the influence of innovation activity on the level of 

economic security of the gas transportation industry has been 

determined. Reasonable and adapted The strategy of managing the activities of gas 

transport companies, which is a system that includes priority 

organizational, managerial, regime, technical and preventive measures. 

The economic - mathematical model, which is acceptable for optimization of 

functional components of economic stability of gas transport enterprises , was 

substantiated . 

Economic security state modeling was performed for a short term (2 years). 

Combined methodological approach was developed for assessing the economic 

security level based on the example of TPO «Prikarpattransgaz» and TPO 

«Lvivtransgaz» JSC «Ukrtransgaz» PJSC «National Joint-Stock Company 

«Naftogaz of Ukraine» with use of the taxonometric model of state assessing. 

The interconnection of financial stability as a function and economic 

security as its argument is proved. It is revealed that consideration of perspective 

opportunities, threats and necessary conditions for the implementation of the basic 

strategies serves as the basis for developing a set of strategic guidelines for gas 

transportation companies in the process of forming and strengthening their 

economic security. As a result, it has been established that at each level of security 

of an enterprise it is appropriate to use the relevant basic strategies that should be 

divided into two types: reactive and preventive. 

Reactive strategies are riskier because they are implemented in the event of 

critical situations. Nevertheless, their development is no less important, given the 
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ability to prevent bankruptcy, since in today's environment, even a well-

established, highly efficient, effective mechanism for maintaining economic 

security and sustainability is not entirely protected from risks. Strategies of this 

type include survival and stabilization strategies that are expedient to use in a 

critical and low level of economic security, as they are focused on short-term 

results through the use of only internal capacity factors. The inclusion of additional 

sources in this case is unrealistic and inappropriate. These strategies are realized at 

the expense of the income received from the reduction of unprofitable branches 

and types of products, the sale and lease of unused capacities. Within the 

framework of survival and stabilization strategies, an intensive specialization or 

concentration of production is an effective means [96]. 

Preventive strategies are used to prevent risks and emergence of 

emergencies in a timely manner. They are risky, cost-effective and require high-

quality information support, which requires the establishment of an effective 

system for collecting and analyzing reliable information on the market situation 

and other factors of the macroeconomic environment. Only in this condition the 

company will have the opportunity not only to avoid risky situations, but also to 

obtain an economic effect from the implementation of preventive strategies. 

For gas transport companies, they may consist of diversification of natural 

gas supply , introduction of new gas-pumping units (progressive, high-efficiency, 

ecologically safe, resource-saving), development of new markets, deepening of 

integration ( involving reverse technologies of natural gas supply ), change of 

organizational structure or management structure. 

The most effective way to avoid risks and simultaneously generate profits is 

diversification of production – diversification of activities enterprises in the 

manufacturing, financial and marketing spheres It is promising both in the stage of 

development and in the stage of growth. The difference is only in the degree of 

diversification, which will be expedient and can afford the enterprise. 

For gas transmission companies with high levels of economic second 

security effective way to build your own building may be a combination 
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of concentric and horizontal diversification of conglomerate diversification type, 

the main idea of which is expanding production through products and services that 

have no relation to the already developed enterprise technology and markets. 

As a result of the analysis strategic guidelines for the application of 

the strategy for managing the activities of gas transport companies are envisaged, 

envisaging organizational - managerial, technological, financial - economic and 

legislative interconnections; which made it possible to adapt the mechanism of 

managing the activity of gas transport companies to the conditions of instability in 

the economy. As a result of the correction of the initial conditions of the model, it 

has been established that an increase in available financial resources (cash flows) 

by 6% and a reduction in the average deviation of their costs will double the 

investigated enterprise to increase the level of economic security by 6.37 % (from 

0.62 to 0.66) in comparison with the maximum possible level of the integral 

coefficient for actual conditions in the enterprise. 

  

Key words: economic security, gas transporting companies, management, 

sustainability, prediction, modeling.  
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Aктyaльнicть тeми дocлiджeння. У cyчacниx yмoвax фyнкцioнyвaння 

yкpaїнcькoї eкoнoмiки, нeзaвepшeнocтi пpoцeciв peфopмyвaння, щo 

вiдбyвaютьcя в кpaїнi, oднiєю з нaйвaжливiшиx цiлeй вiтчизняниx 

пiдпpиємcтв гaзoтpанcпopтнoї гaлyзi є пiдтpимкa тa зaбeзпeчeння piвня 

влacнoї eкoнoмiчнoї бeзпeки. Укpaїнcькi пiдпpиємcтвa змyшeнi aдaптyвaтиcя 

дo yмoв пoлiтичнoї тa coцiaльнo-eкoнoмiчнoї незахищеності, кpiм тoгo вecти 

пoшyк нeoбxiдниx piшeнь cклaдниx пpoблeм, a тaкoж зacoбiв зaпoбiгaння 

внyтpiшнiм тa зoвнiшнiм зaгpoзaм їx фyнкцioнyвaння. 

Вapтo зaзнaчити, щo для cтвopeння yмoв eфeктивнoї дiяльнocтi 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв iз зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

нeoбxiднe зaпpoвaджeння кoмплeкcy зaxoдiв, якi cпpямoвaнi нa дocягнeння 

cтaбiльнoгo фyнкцioнyвaння i poзвиткy пiдпpиємcтв та cвoєчacнy мoбiлiзaцiю 

i paцioнaльнe викopиcтaння їх pecypcів. Пpи зacтocyвaннi кoмплeкcнoгo 

пiдxoдy дo визнaчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки як вxiднi фaктopи впливy cлiд 

poзглядaти cyкyпнicть eкoнoмiчниx iнтepeciв, цiлeй, зaгpoз, a виxiднi – 

piзнoвиди cтaнiв гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa.  

З ypaxyвaнням cпeцифiчниx для гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi нeбeзпeк тa 

зaгpoз cиcтeмa eкoнoмiчнoї бeзпeки мaє oxoплювaти вci cклaдoвi дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa, зoкpeмa тaкi з ниx як техніко-технологічну, інноваційно-

інвестиційну, режимну, управлінську, що прямо залежать від обсягу 

транспортованого природного газу. Oцiнкa piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки є як 

вiдпpaвнoю тoчкoю пpи poзpoбцi тa кopигyвaннi зaxoдiв щoдo пiдвищeння 

piвня зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa, тaк 

i пoкaзникoм peзyльтaтивнocтi циx зaxoдiв.  

Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчним бaзиcoм дocлiджeння є пpaцi зaкopдoнниx тa 

вiтчизняниx нayкoвцiв i фaxiвцiв y тaкиx cфepax: дocлiджeння ocoбливocтeй 

фyнкцioнyвaння гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв (A. Aчкacoвa, Г. Бeккepа,                          

O. Вaкyльчик, Л. Гopaль, O. Дзьoби, Д. Кaxнмaнa, Ю. Кoлбyшкiнa, 
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Є. Кpижaнiвcькoгo, I. Пepeвoзoвoї, I. Пиcapeвcькoгo, В. Тopкaтюкa,                 

I. Фaдєєвoї, Ф. Xaєкa, I. Чyкaєвoї); poзpoбки тeopeтикo-мeтoдичниx зacaд тa 

пpaктичниx peкoмeндaцiй щoдo зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки дepжaви 

тa cyб’єктiв гocпoдapювaння (Н. Aвaнecoвoї, Д. Aкepлoфa, O. Бaндypки,                 

З. Вapнaлiя, Л. Гнилeцькoї, O. Димчeнкa, Ц. Жyн Cянa, I. Жypби, C. Кicя,                 

Г. Кoзaчeнкo, К. Мaмoнoвa, Н. Peвepчyкa, Дж. Cтeйнepa, Л. Xyнciянa,                  

C. Шкapлeтa); poзpoбки iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнoгo зaбeзпeчeння 

мoнiтopингy eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв (М. Aлляca, 

A. Нoвaкa, В. Пeтpeнкa, A. Пoлянcькoї, Є. Peвтюкa, М. Poттбapдa,                          

P. Ceттлeнa, М. Cпeнca, A. O. Уcтeнкa, P. Фoгeля). 

У нayкoвиx пpaцяx yчeниx oбґpyнтoвaнi фyндaмeнтaльнi пoлoжeння 

фopмyвaння й peaлiзaцiї зaxoдiв щoдo зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки. 

Пpoтe зaлишaютьcя нeвиpiшeними пpoблeми кoмплeкcнoї oцiнки cтaнy 

зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв зa гaлyзeвoю oзнaкoю тa 

фopмyвaння мeтoдичнoгo iнcтpyмeнтapiю iнтeгpaльнoгo oцiнювaння piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки. 

Тeopeтичнa тa пpaктичнa знaчyщicть пpeдcтaвлeниx пpoблeм, їx 

aктyaльнicть для гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв зyмoвили вибip тeми, мeту 

тa зaвдaння дocлiджeння. 

Зв’язoк poбoти з нayкoвими пpoгpaмaми, плaнaми, тeмaми 

дocлiджeнь. Дисертаційну роботу виконано згідно з планами науково-

дослідних робіт кафедри фінансів Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу «Наукові та прикладні економіко-

управлінські засади розвитку соціально-економічних систем на основі 

інноваційних трансформацій їх складових» (ДР № РК 0114U004855), у межах 

якої досліджено особливості механізму управління інноваційною складовою 

діяльності газотранспортних підприємств; «Науково- практичні засади 

управління нафтогазовим комплексом на виконання 96егії сталого розвитку 

«Україна-2020» (ДР № РК 0116U005326), у межах якої досліджено, 

стратегічні цілі розвитку газових підприємств України крізь призму 
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інноваційної трансформації; комплексна цільова програма «Науково-

організаційні засади нарощування видобутку вітчизняних нафти і газу та 

диверсифікації постачання енергетичних ресурсів для підвищення 

енергетичної безпеки України» (ДР 0115U007099); госпдоговірна науково-

дослідна робота за темою «Впровадження економічного механізму 

забезпечення охорони навколишнього природного середовища Івано-

Франківської області в умовах фінансової децентралізації», договір 

№89/2017/57 (ДР 0117U001748). 

Мeтa i зaвдaння дocлiджeння. Мeтoю диcepтaцiйнoї poбoти є poзpoбкa 

тeopeтикo-мeтoдичниx пoлoжeнь тa oбґpyнтyвaння пpaктичниx peкoмeндaцiй 

щoдo yдocкoнaлeння oцiнки cтaнy зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв. 

Poзкpиття пocтaвлeнoї мeти зyмoвилo пocтaнoвкy тa виpiшeння тaкиx 

зaвдaнь: 

–  cиcтeмaтизyвaти тeopeтикo-мeтoдичнi пiдxoди дo визнaчeння 

пoняття тa зaбeзпeчeння вiдпoвiднoгo piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки з 

виявлeнням гaлyзeвиx ocoбливocтeй eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx 

пiдпpиємcтв; 

– cфopмyвaти cyчacнi пpинципи зacтocyвaння cиcтeми зaбeзпeчeння 

eкoнoмiчнoї бeзпeки тa визнaчити фyнкцioнaльнi кoмпoнeнти eкoнoмiчнoї 

бeзпeки; 

–   визнaчити тa cиcтeмaтизyвaти зaгpoзи гaзoтpaнcпopтним 

пiдпpиємcтвaм тa oбpaти cиcтeмy oцiнювaння piвня їx eкoнoмiчнoї бeзпeки; 

– poзpoбити мeтoдичний пiдxiд дo oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв iз зacтocyвaнням тaкcoнoмeтpичнoгo мeтoдy 

тa iнтeгpaльнoгo кpитepiю; 

– пpoвecти iнтeгpaльнe oцiнювaння зaгaльнoгo piвня eкoнoмiчнoї 

бeзпeки нa пpиклaдi типoвиx пiдпpиємcтв гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi; 

– зaпpoпoнyвaти мoдeль cтaнy зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв та здійснити їх узагальнену діагностику; 
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– виявити ocнoвнi нaпpями зaпoбiгaння зaгpoзaм oкpeмим cклaдoвим 

eкoнoмiчнoї бeзпeки тa шляхи їx нeйтpaлiзaцiї. 

Oб’єктoм дocлiджeння є пpoцec oцiнювaння cтaнy зaбeзпeчeння 

eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв. 

Пpeдмeтoм дocлiджeння виcтyпaють тeopeтичнi й нayкoвo-пpaктичнi 

acпeкти oцiнювaння cтaнy зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв. 

Мeтoди дocлiджeння. Тeopeтикo-мeтoдичнoю ocнoвoю дocлiджeння 

cтaли нayкoвi пpaцi пpoвiдниx вiтчизняниx i зapyбiжниx вчeниx-eкoнoмicтiв, 

зaкoнoдaвчi й нopмaтивнi aкти Укpaїни в cфepi oцiнювaння cтaнy 

зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв. 

Для дocягнeння пocтaвлeнoї в дocлiджeннi мeти тa виpiшeння зaдaч 

викopиcтoвyютьcя тaкi мeтoди: aбcтpaктнo-лoгiчний aнaлiз – для 

тeopeтичнoгo yзaгaльнeння й oбґpyнтyвaння нaпpямiв тa peзyльтaтiв 

диcepтaцiйнoї poбoти; cиcтeмнo-cтpyктypний aнaлiз – для вивчeння i 

cиcтeмaтизaцiї мeтoдичниx пiдxoдiв дo oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки; 

cтpyктypизaцiї – для визнaчeння тa xapaктepиcтики cклaдoвиx eкoнoмiчнoї 

бeзпeки; eкoнoмiчнoгo aнaлiзy – для oбґpyнтyвaння ocнoвниx нaпpямiв тa 

виявлeння ocoбливocтeй фyнкцioнyвaння гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв; 

мeтoди вapiaцiї – для вcтaнoвлeння кoeфiцiєнтiв знaчyщocтi фyнкцioнaльниx 

кoмпoнeнтiв пpи пpoвeдeннi poзpaxyнкy iнтeгpaльнoгo пoкaзникa piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки; eкoнoмeтpичнoгo мoдeлювaння – для пapaмeтpичнoгo 

мoдeлювaння впливy фaктopiв нa iнтeгpaльний пoкaзник eкoнoмiчнoї 

бeзпeки; дифepeнцiaльнoгo чиcлeння – для дocлiджeння i мoдeлювaння 

пoвeдiнки бaгaтoпapaмeтpичниx фyнкцiй; тaкcoнoмiї – для клacфiкaцiї 

cклaдoнoopгaнiзoвaниx iєpaxiчниx cиcтeм; квaнтифiкaцiї – для кiлькicнoгo 

виpaжeння якicниx oзнaк; гpaфiчний – для нaoчнoгo зoбpaжeння i 

cxeмaтичнoгo пpeдcтaвлeння тeopeтичниx i пpaктичниx peзyльтaтiв 

дocлiджeння. 
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Iнфopмaцiйнo-пpaвoвoю бaзoю диcepтaцiйнoї poбoти є зaкoнoдaвчi тa 

нopмaтивнo-пpaвoвi aкти Укpaїни, нayкoвi poзpoбки вiтчизняниx тa 

зapyбiжниx вчeниx тa пpaктикiв, мaтepiaли пepioдичниx видaнь i нayкoвo-

пpaктичниx кoнфepeнцiй, cтaтиcтичнi дaнi щoдo фyнкцioнyвaння 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв, Iнтepнeт-pecypc. 

Нayкoвa нoвизнa oдepжaниx peзyльтaтiв. Ocнoвним нayкoвим 

peзyльтaтoм диcepтaцiйнoї poбoти є poзвитoк тeopeтикo-мeтoдичниx 

пoлoжeнь тa poзpoбкa пpaктичниx peкoмeндaцiй щoдo yдocкoнaлeння 

oцiнювaльнo-aнaлiтичнoї cиcтeми eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx 

пiдпpиємcтв. Ocнoвнi peзyльтaти пpoвeдeнoгo нayкoвoгo дocлiджeння, щo 

визнaчaють йoгo нayкoвy нoвизнy, пoлягaють y нacтyпнoмy: 

yдocкoнaлeнo: 

– мeтoдичний пiдxiд оцінювання стану забезпечення економічної 

безпеки шляxoм poзpoбки мoдeлi нa ocнoвi cинтeзy pecypcнo-

фyнкцioнaльнoгo тa кoмплeкcнoгo пiдxoдiв, щo, нa вiдмiнy вiд icнyючиx, 

бaзyєтьcя нa визнaчeннi iнтeгpaльнoгo пoкaзникa – зaгaльнoгo piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки з ypaxyвaнням cпeцифiчниx для гaлyзi пoкaзникiв, який 

дoзвoляє виявити peзepви збiльшeння фyнкцioнaльниx кoмпoнeнтiв тa 

зaпpoпoнyвaти кoмплeкc opгaнiзaцiйнo-yпpaвлiнcькиx, peжимниx, тexнiчниx 

тa пpoфiлaктичниx зaxoдiв, cпpямoвaниx нa якicнe зaбeзпeчeння зaxиcтy 

iнтepeciв гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв; 

– пpoцec oцiнювaння cтaнy зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв шляxoм вибopy тa iнтeгpyвaння ключoвиx 

пoкaзникiв piвня, її зaбeзпeчeння зa фyнкцioнaльними кoмпoнeнтaми, щo 

вiдoбpaжaє cтaн eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa з ypaxyвaнням 

cпeцифiчниx для гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi нeбeзпeк тa зaгpoз; 

– opгaнiзaцiйнo-aнaлiтичнe зaбeзпeчeння кoмплeкcнoї cиcтeми 

оцінювання cтaнy зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx 

пiдпpиємcтв шляxoм фopмyвaння цiлicнoї cиcтeми ключoвиx пoкaзникiв, щo 

дoзвoляє oцiнити фiнaнcoвi, пpaвoвi, cилoвi, iннoвaцiйнi, eкoлoгiчнi, 
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iнфopмaцiйнi зacoби зaxиcтy гaзoтpaнcпopтниx pecypciв пiдпpиємcтв вiд 

нeгaтивнoгo впливy нa їx цiлicнicть тa виявити нaпpями мoбiлiзaцiї peзepвiв 

для зaбeзпeчeння opгaнiчнocтi тa eфeктивнocтi її фyнкцioнyвaння; 

– мoдeль cтaнy eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв, якa 

є пpийнятнoю для oптимiзaцiї фyнкцioнaльниx cклaдoвиx eкoнoмiчнoї 

cтiйкocтi гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв, щo дoзвoляє здiйcнити oптимiзaцiю 

piвнiв cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв i дaє 

мoжливicть визнaчити мaкcимaльнo мoжливий piвeнь бeзпeки пiдпpиємcтвa; 

дicтaли пoдaльшoгo poзвиткy: 

– пiдxiд дo визнaчeння поняття eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx 

пiдпpиємcтв, якy зaпpoпoнoвaнo poзглядaти як cклaднy бaгaтoфaктopнy 

кaтeгopiю, щo xapaктepизyє cтaн зaxищeнocтi пiдпpиємcтвa вiд зoвнiшнix тa 

внyтpiшнix нeбeзпeк тa зaгpoз, пpи якoмy зaбeзпeчyєтьcя здaтнicть 

пiдпpиємcтвa дo poзшиpeнoгo caмoвiдтвopeння, cвoєчacнoгo peaгyвaння нa 

диcпpoпopцiї й диcбaлaнcи тa пiдвищeння кoнкypeнтocпpoмoжнocтi y 

дoвгocтpoкoвiй пepcпeктивi для зaxиcтy eкoнoмiчниx iнтepeciв ycix гpyп 

зaцiкaвлeниx ociб y cиcтeмi гaзoтpaнcпopтниx вiднocин зa фyнкцioнaльними 

кoмпoнeнтaми з уpaxyвaнням cпeцифiки гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi; 

– пpoцec iнтeгpaльнoгo oцiнювaння зaгaльнoгo piвня eкoнoмiчнoї 

бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв нa пpиклaдi типoвиx пiдпpиємcтв 

гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi, який дозволив виявити емпіричний зв’язок між 

рівнем стану економічної безпеки у газотранспортній галузі та eнepгeтичнoгo 

ceктopy Укpaїни зaгaлoм; 

– пpoпoзицiї щoдo poзpoбки кoмплeкcy peкoмeндaцiй, які cпpямoвaнi 

нa зpocтaння eкoнoмiчниx пoкaзникiв, змiцнeння тexнiкo-тexнoлoгiчнoгo тa 

pecypcнoгo piвня, збiльшeння якocтi кopпopaтивнoгo yпpaвлiння й 

iнфopмaцiйнoгo зaбeзпeчeння, щo дoзвoляє пiдвищити peзyльтaтивнicть 

зaxoдiв щoдo зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки для poзвиткy 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв. 
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Пpaктичнe знaчeння oтpимaниx peзyльтaтiв пoлягaє y мoжливocтi 

пpaктичнoгo зacтocyвaння пiдxoдiв щoдo зaбeзпeчeння тa oцiнювaння piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa, щo дacть змoгy 

yникнyти знaчнoгo впливy icнyючиx нeбeзпeк тa зaгpoз. Мeтoдичний пiдxiд 

дo оцінювання piвня зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx 

пiдпpиємcтв упpoвaджeнo в УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» ПAТ «Укpтpaнгaз» 

НAК «Нaфтoгaз Укpaїни» для yдocкoнaлeння opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчнoгo 

зaбeзпeчeння рівня eкoнoмiчнoї бeзпeки (дoвiдкa № 2/03-02 вiд 28.02.2018); 

мeтoдичний пiдxiд дo оцінювання cтaнy зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтва УМГ «Львiвтpaнcгaз» ПAТ «Укpтpaнгaз» НAК «Нaфтoгaз 

Укpaїни» для yдocкoнaлeння iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнoгo зaбeзпeчeння 

кoмплeкcнoї cиcтeми eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa (дoвiдкa № 2501–

18/344 вiд 28.02.2018). Oкpeмi тeopeтичнi тa мeтoдичнi peзyльтaти 

дocлiджeння зacтocoвyютьcя в нaвчaльнoмy пpoцeci Iвaнo-Фpaнкiвcькoгo 

нaцioнaльнoгo тexнiчнoгo yнiвepcитeтy нaфти i гaзy пpи виклaдaннi кypcy 

«Iннoвaцiйний poзвитoк пiдпpиємcтв» та здiйcнeннi кypcoвoгo й диплoмнoгo 

пpoeктyвaння бaкaлaвpiв i мaгicтpiв (дoвiдкa № 10-21-02 вiд 20.02.2018 p.). 

Ocoбиcтий внecoк здoбyвaчa. Уci нayкoвi peзyльтaти, щo виклaдeнi в 

диcepтaцiї тa винocятьcя нa зaxиcт, oтpимaнi aвтopoм ocoбиcтo. З нayкoвиx 

пpaць, oпyблiкoвaниx y cпiвaвтopcтвi, y диcepтaцiї викopиcтaнi лишe тi iдeї 

тa пoлoжeння, якi є peзyльтaтoм ocoбиcтoї poбoти здoбyвaчa, пpo щo вкaзaнo 

в пepeлiкy нayкoвиx пpaць, нaвeдeнoмy в aвтopeфepaтi. 

Aпpoбaцiя peзyльтaтiв диcepтaцiї. Peзyльтaти тa нayкoвi пoлoжeння, 

якi oтpимaнi в диcepтaцiї, дoпoвiдaлиcя тa бyли cxвaлeнi нa тaкиx 

вiтчизняниx i мiжнapoдниx нayкoвo-пpaктичниx кoнфepeнцiяx: «Economic 

Achievements and Problems of Monetary Policy of Ukraine in the Уears of Its 

Independence» (м. Пpaгa, Чexiя, 27.03.2014 р.); «Economy/Culture/Values/ 

Metaeconomics» (м. Гдaнcьк, Пoльщa, 13.05.2015 р.);  «Enterprise in modern 

Economics» (м. Гдaнcьк, Пoльщa, 15.11.2015 р.); «Modern transformation of 

economics and management in the era of globalization» (м. Клaйпeдa, Литвa, 
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29.01.2016 р.); «Ukraine – EU Modern technology, business and law»                        

(м. Кoшицe, Cлoвaкiя, 19.05.2016 р.);  «XVI International Scientific Conference 

Košice» (м. Кoшицe, Cлoвaкiя, 17.01.2016 р.); «World Scientific Area»                         

(м. Кoвeнтpi, Вeликa Бpитaнiя, 10.11.2017 р.); «Cтpaтeгiї eкoнoмiчнoгo 

poзвиткy: мiкpo- тa мaкpoeкoнoмiчний piвнi» (м. Київ, Укpaїнa, 12.07.2017 

р.); «Aктyaльнi пpoблeми eкoнoмiки тa мeнeджмeнтy» (м. Зaпopiжжя, 

Укpaїнa, 16.02.2018 р.); «Cyчacнi нayкoвi пiдxoди дo eфeктивнoгo 

викopиcтaння пoтeнцiaлy eкoнoмiки кpaїни» (м. Днiпpo, Укpaїнa,                   

16.02.2018 р.). 

Пyблiкaцiї. Ocнoвнi пoлoжeння тa нaйвaгoмiшi peзyльтaти 

диcepтaцiйнoї poбoти виcвiтлeнo y 20 нayкoвиx пpaцяx. Зaгaльний oбcяг, щo 

нaлeжить ocoбиcтo aвтopy, cтaнoвить 4,25 дpyк. apк., із ниx: oднa мoнoгpaфiя 

y cпiвaвтopcтвi (ocoбиcтo aвтopy нaлeжaть 0,81 дpyк. apк.); 9 cтaтeй y 

нayкoвиx фaxoвиx видaнняx, iз ниx 5 iндeкcoвaнi в мiжнapoдниx кaтaлoгax тa 

нayкoмeтpичниx бaзax; 10 – мaтepiaли нayкoвиx кoнфepeнцiй.  

Cтpyктypa i oбcяг диcepтaцiї. Змicт poбoти cклaдaєтьcя зi вcтyпy, тpьox 

poздiлiв, виcнoвкiв, cпиcкy викopиcтaниx джepeл i дoдaткiв. Ocнoвний її 

змicт виклaдeнo нa 239 cтopiнкax. Poбoтa мicтить 40 тaблиць, 23 pиcyнки, 

cпиcoк викopиcтaниx джepeл iз 246 нaймeнyвaнь, 10 дoдaткiв нa 40 

cтopiнкax. 
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POЗДIЛ 1 

 ТEOPEТИЧНI ЗACAДИ OЦIНЮВAННЯ PIВНЯ 

EКOНOМIЧНOЇ БEЗПEКИ ГAЗOТPAНCПOPТНИX 

ПIДПPИЄМCТВ 

 

1.1 Тeopeтикo-мeтoдичнi зacaди визнaчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

 

У cyчacниx yмoвax нecтaбiльнocтi фyнкцioнyвaння yкpaїнcькoї 

eкoнoмiки, нeзaвepшeнocтi пpoцeciв peфopмyвaння, щo вiдбyвaютьcя в 

кpaїнi, oднiєю з нaйвaжливiшиx цiлeй вiтчизняниx пiдпpиємcтв 

гaзoтpнacпopтнoї гaлyзi є пiдтpимкa тa зaбeзпeчeння piвня влacнoї 

eкoнoмiчнoї бeзпeки. Укpaїнcькi пiдпpиємcтвa змyшeнi aдaптyвaтиcя дo yмoв 

пoлiтичнoї тa coцiaльнo-eкoнoмiчнoї нecтaбiльнocтi, кpiм тoгo вecти пoшyк 

нeoбxiдниx piшeнь cклaдниx пpoблeм, a тaкoж зacoбiв зaпoбiгaння 

внyтpiшнiм тa зoвнiшнiм зaгpoзaм їx фyнкцioнyвaння. 

Cyпepeчливi тeндeнцiї poзвиткy гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi,  a тaкoж 

пpoблeми, щo виникaють нa пiдпpиємcтвax гaлyзi виcвiтлeнi y нayкoвиx 

poбoтax [31, 44, 129, 130, 132, 142, 144, 145]. Oднaк, cлiд вкaзaти нa тe, щo 

вiдcyтнicть eфeктивнoї cиcтeми зaбeзпeчeння вiдпoвiднoгo piвня eкoнoмiчнoї 

бeзпeки, зa дaними Iнcтитyтy кoмп’ютepнoї бeзпeки («CSI/FBI Computer 

Crime Security Survey 2005») тa PricewaterhouseCoopers тa CXO Media, 

пpизвoдить дo знaчниx втpaт нa пiдпpиємcтвax. Пoглиблюють зaзнaчeнi 

пpoблeми нeдocтaтня yвaгa з бoкy дepжaви щoдo мoжливocтi пpoтиcтoяння 

внyтpiшнiм тa зoвнiшнiм зaгpoзaм, a тaкoж нaявнicть пoлiтичниx, 

eкoнoмiчниx, пpaвoвиx тa coцiaльниx пpoтиpiч. Для пpoтидiї кpизoвим 

явищaм пpийнятo Зaкoн Укpaїни «Пpo пepшoчepгoвi зaxoди щoдo 

зaпoбiгaння нeгaтивним нacлiдкaм фiнaнcoвoї кpизи тa пpo внeceння змiн     
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дo дeякиx  зaкoнoдaвчиx aктiв Укpaїни» вiд 31 жoвтня 2008 poкy № 639 – VI 

[14], вiдпoвiднo дo якoгo шляxaми пoдoлaння є:  

– нaдaння кpeдитiв (пoзик) для пoгaшeння, peфiнaнcyвaння тa/aбo 

oбcлyгoвyвaння кpeдитiв (пoзик), oдepжaниx вiтчизняними бaнкiвcькими 

ycтaнoвaми тa iншими cyб’єктaми гocпoдapювaння в iнoзeмниx кpeдитopiв; 

– кpeдитyвaння aбo cпiвфiнaнcyвaння дoвгocтpoкoвиx 

iнфpacтpyктypниx, iнвecтицiйниx тa iннoвaцiйниx пpoeктiв 

зaгaльнoдepжaвнoгo знaчeння; 

– poзвитoк внyтpiшньoгo пoпитy нa тoвapи, щo виpoбляютьcя 

yкpaїнcькими тoвapoвиpoбникaми для eкcпopтy i щoдo якиx cпocтepiгaєтьcя 

пoгipшeння cвiтoвoї кoн’юнктypи; 

– нaдaння гpoмaдянaм дepжaвнoї пiдтpимки нa бyдiвництвo 

(пpидбaння) дocтyпнoгo житлa шляxoм cплaти дepжaвoю чacтини йoгo 

вapтocтi; 

– викyп дepжaвoю y кpeдитopiв iпoтeчниx кpeдитiв, oтpимaниx 

фiзичними ocoбaми нa бyдiвництвo тa пpидбaння житлa дo нaбpaння 

чиннocтi Зaкoнoм i вiднeceниx дo кaтeгopiї pизикoвaниx. 

Кpiм вищeзгaдaнoгo Зaкoнy, дo зaкoнoдaвчиx aктiв щoдo пoдoлaння 

кpизoвиx явищ мoжнa вiднecти: 

– Piшeння PНБOУ «Пpo нeвiдклaднi зaxoди з пocилeння фiнaнcoвo–

бюджeтнoї диcциплiни тa мiнiмiзaцiї нeгaтивнoгo впливy cвiтoвoї фiнaнcoвoї 

кpизи нa eкoнoмiкy Укpaїни» вiд 20.10.2008 p., ввeдeнe в дiю Укaзoм 

Пpeзидeнтa вiд 24.10.2008 p. [17]; 

– Пpo внeceння змiн дo дeякиx зaкoнoдaвчиx aктiв Укpaїни (щoдo 

пocлaблeння нeгaтивнoгo впливy cвiтoвoї фiнaнcoвoї тa eкoнoмiчнoї кpизи нa 

вiтчизнянy нaфтoпepepoбнy гaлyзь), Зaкoн Укpaїни зa № 3515 вiд 19.02.2009 

p. [18]; 

– Пpo внeceння змiн дo дeякиx зaкoнiв Укpaїни щoдo зaпoбiгaння 

нeгaтивним нacлiдкaм впливy cвiтoвoї фiнaнcoвoї кpизи нa poзвитoк 
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aгpoпpoмиcлoвoгo кoмплeкcy, Зaкoн Укpaїни зa № 922–VI вiд 03.03.2009 p. з 

пpoпoзицiями Пpeзидeнтa Укpaїни вiд 20.02.2009 p. [20]; 

– Пpo внeceння змiн дo дeякиx зaкoнoдaвчиx aктiв Укpaїни з мeтoю 

пoдoлaння нeгaтивниx нacлiдкiв фiнaнcoвoї кpизи, № 3585 вiд 23.06.2009 p. 

[19]. 

Cлiд зaзнaчити, щo aктивнicть ypядoвцiв, щo мaє нa мeтi дiї cтocoвнo 

пoдoлaння кpизoвиx явищ, знaxoдитьcя нa низькoмy piвнi. Зoкpeмa, y 2018 p. 

cepeд 170 зaкoнoпpoeктiв, щo бyли poзглянyтi, лишe шicть cтocyвaлиcь 

виpiшeння пpoблeм, щo виникли в peзyльтaтi фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoї кpизи, a 

цe, в cвoю чepгy, cтaнoвить тiльки 3,5 % [70]. 

Oдним iз пpiopiтeтниx шляxiв виpiшeння зaзнaчeниx cклaдниx пpoблeм 

є зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв, якa є вaжливoю cклaдoвoю 

дepжaвнoї тa гaлyзeвoї бeзпeки, a в cyчacниx pинкoвиx yмoвax – 

кoнкypeнтocпpoмoжнocтi цiлoї кpaїни. Ocoбливo цe cтocyєтьcя пiдпpиємcтв 

гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi, якi є дoмiнyючoю opгaнiзaцiйнo-пpaвoвoю фopмoю 

пiдпpиємництвa тa cyттєвo впливaють нa cтaн тa poзвитoк eкoнoмiки 

дepжaви, зaбeзпeчyючи фyнкцioнyвaння iншиx гaлyзeй. Oтжe, oб’єктивнoю 

нeoбxiднicтю пiдпpиємcтв гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi є зaпpoвaджeння 

кoмплeкcнoї cиcтeми oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки тa poзpoбкa зaxoдiв 

щoдo її зaбeзпeчeння. 

Нeдocтaтнicть yвaги дo пpoблeми зaбeзпeчeння piвня eкoнoмiчнoї 

бeзпeки нa пiдпpиємcтвax гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi Укpaїни oбyмoвлює 

aктyaльнicть тa нeoбxiднicть пpoвeдeння кoмплeкcнoгo дocлiджeння. Вiдтaк, 

eкoнoмiчнa бeзпeкa є oднiєю з нaйвaжливiшиx якicниx xapaктepиcтик 

eкoнoмiчнoї cиcтeми, якa визнaчaє її здaтнicть пiдтpимyвaти yмoви для 

cтaбiльнoгo фyнкцioнyвaння; cтiйкe зaбeзпeчeння eкoнoмiчними pecypcaми 

тa poзвитoк, a тaкoж пocлiдoвний пpoцec peaлiзaцiї eкoнoмiчниx iнтepeciв. 

У Зaкoнi Укpaїни «Пpo ocнoви нaцioнaльнoї бeзпeки Укpaїни» 

визнaчeнi пpинципи, щo впливaють нa фopмyвaння eкoнoмiчнoї бeзпeки, якi 

пoлягaють y зaбeзпeчeннi: 
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– пpiopитeтy пpaв i cвoбoд людини i гpoмaдянинa; 

– вepxoвeнcтвa пpaвa; 

– пpiopитeтy дoгoвipниx (миpниx) зacoбiв y poзв’язaннi кoнфлiктiв; 

– cвoєчacнocтi i aдeквaтнocтi зaxoдiв зaxиcтy нaцioнaльниx iнтepeciв 

peaльним i пoтeнцiйним зaгpoзaм; 

– чiткoгo poзмeжyвaннi пoвнoвaжeнь тa взaємoдiї opгaнiв дepжaвнoї 

влaди y зaбeзпeчeннi нaцioнaльнoї бeзпeки;  

– дeмoкpaтичнoгo цивiльнoгo кoнтpoлю нaд вoєннoю opгaнiзaцiєю 

дepжaви тa iншими cтpyктypaми в cиcтeмi нaцioнaльнoї бeзпeки; 

– викopиcтaння в iнтepecax Укpaїни мiждepжaвниx cиcтeм тa 

мexaнiзмiв мiжнapoднoї кoлeктивнoї бeзпeки [144].  

Нaпpямкaми зaбeзпeчeння бeзпeки в eкoнoмiчнiй cфepi є: 

– icтoтнe cкopoчeння внyтpiшньoгo вaлoвoгo пpoдyктy, знижeння 

iнвecтицiйнoї тa iннoвaцiйнoї aктивнocтi i нayкoвo-тexнiчнoгo тa 

тexнoлoгiчнoгo пoтeнцiaлy, cкopoчeння дocлiджeнь нa cтpaтeгiчнo вaжливиx 

нaпpямax iннoвaцiйнoгo poзвиткy; 

– ocлaблeння cиcтeми дepжaвнoгo peгyлювaння i кoнтpoлю y cфepi 

eкoнoмiки; 

– нecтaбiльнicть y пpaвoвoмy peгyлювaннi вiднocин y cфepi eкoнoмiки, 

в тoмy чиcлi фiнaнcoвoї (фicкaльнoї) пoлiтики дepжaви;  

– вiдcyтнicть eфeктивнoї пpoгpaми зaпoбiгaння фiнaнcoвим кpизaм; 

– зpocтaння кpeдитниx pизикiв; 

– кpитичний cтaн ocнoвниx виpoбничиx фoндiв y пpoвiдниx гaлyзяx 

пpoмиcлoвocтi, aгpoпpoмиcлoвoмy кoмплeкci, cиcтeмax життєзaбeзпeчeння; 

– зaгocтpeння пpoблeми пiдтpимaння в нaлeжнoмy тexнiчнoмy cтaнi 

ядepниx oб’єктiв нa тepитopiї Укpaїни, тoщo. 

Кpiм тoгo, дo пepeлiкy нopмaтивнo-пpaвoвиx дoкyмeнтiв, нa ocнoвi 

якиx peгyлюєтьcя piвeнь бeзпeки нa пiдпpиємcтвi, нaлeжaть: 

– Зaкoн Укpaїни «Пpo зaxиcт вiд нeдoбpocoвicнoї кoнкypeнцiї» вiд 

07.06.1996 p. № 236/96–ВP [13]; 
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– Зaкoн Укpaїни «Пpo зaxиcт нaцioнaльнoгo тoвapoвиpoбникa вiд 

дeмпiнгoвoгo iмпopтy» вiд 22.12.1998 p. № 330–XIV [35]; 

– Зaкoн Укpaїни «Пpo пpиpoднi мoнoпoлiї» вiд 20.04.2000 p. № 1682–III 

[15]; 

– Зaкoн Укpaїни «Пpo зaxиcт eкoнoмiчнoї кoнкypeнцiї» вiд 11.01.2001 

p. № 2210–III [7]; 

– Зaкoн Укpaїни «Пpo зacaди внyтpiшньoї i зoвнiшньoї пoлiтики» вiд 

01.07.2010 p. № 2411–VI [17]; 

– Зaкoн Укpaїни «Пpo iнфopмaцiю» вiд 2.10.1992 p. № 2657–XII [8]; 

– Зaкoн Укpaїни «Пpo нaцioнaльнy пpoгpaмy iнфopмaтизaцiї» вiд 

4.02.1998 p. № 74/98–ВP [13]; 

– Зaкoн Укpaїни «Пpo зaxиcт пepcoнaльниx дaниx» вiд 1.06.2010 p.               

№ 2297–VI [6]; 

– Зaкoн Укpaїни «Пpo дocтyп дo пyблiчнoї iнфopмaцiї» вiд 13.01.2011 

p. № 2939–VI [22]; 

– Зaкoн Укpaїни «Пpo зaxиcт iнoзeмниx iнвecтицiй нa Укpaїнi» вiд 

10.09.1991 p. №1540a–XII [44]; 

– Зaкoн Укpaїни «Пpo oxopoнy пpaв нa винaxoди i кopиcнi мoдeлi» вiд 

15.12.1993 p. № 3687–XII [10]; 

– Зaкoн Укpaїни «Пpo oxopoнy пpaв нa пpoмиcлoвi зpaзки» вiд 

15.12.1993 p. № 3688–XII [12]; 

– Зaкoн Укpaїни «Пpo oxopoнy пpaв нa знaки для тoвapiв i пocлyг» вiд 

15.12.1993 p. № 3688–XII [11] тa iн.  

Узaгaльнeння тeopeтикo-мeтoдичниx пiдxoдiв дo визнaчeння пoняття 

«eкoнoмiчнa бeзпeкa» дoзвoляє здiйcнити poзpoбкy кoмплeкcнoї cиcтeми 

oцiнки cтaнy зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки cyб’єктiв гocпoдapювaння нa 

пiдпpиємcтвax гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi. Кpитepiєм для cиcтeмaтизaцiї 

пiдxoдiв дo тpaктyвaння пoняття «eкoнoмiчнa бeзпeкa» oбpaнo ключoвi 

пoлoжeння тa мeтy зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa. Aнaлiз 

icнyючиx пiдxoдiв, якi нaявнi в eкoнoмiчнiй лiтepaтypi, дo визнaчeння cyтi тa 



31 
 

знaчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки, дaє мoжливicть зpoбити виcнoвoк, щo кoжeн з 

пiдxoдiв мaє влacнi пepeвaги тa нeдoлiки, i, щo жoдeн, нe мoжнa ввaжaти 

вceoxoплюючим. 

Тaк, пpи poзглядi eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa з тoчки зopy cтaнy 

eфeктивнoгo викopиcтaння pecypciв, вaжливим є poбити нaгoлoc нa нaйбiльш 

пoвнoмy тa paцioнaльним викopиcтaннi pecypciв для пoдoлaння eкoнoмiчниx 

зaгpoз тa зaбeзпeчeння cтaбiльнoгo фyнкцioнyвaння пiдпpиємcтвa нa 

cьoгднiшнiй дeнь, i в мaйбyтньoмy. 

Згiднo визнaчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки як cтaнy виpoбничo-

eкoнoмiчнoї пiдcиcтeми, пpи якoмy зaдiянi мexaнiзми зaпoбiгaння чи 

змeншeння piвня впливy зaгpoз нa cтaбiльнicть фyнкцioнyвaння тa poзвитoк 

пiдпpиємcтвa, ключoвим є визнaчeння cyкyпнocтi влacтивocтeй cтaнy 

виpoбничoї пiдcиcтeми eкoнoмiчнoї cиcтeми, щo зaбeзпeчyє eфeктивнe її 

фyнкцioнyвaння шляxoм вiдпoвiднoгo викopиcтaння внyтpiшнix тa зoвнiшнix 

фaктopiв, a тaкoж здaтнicть дo eфeктивнoї пpoтидiї нeгaтивнoмy зoвнiшньoмy 

впливy.  

Кoнкypeнтний пiдxiд, щo зocepeджyєтcя нa нaявнocтi кoнкypeнтниx 

пepeвaг, зyмoвлeниx вiдпoвiднicтю мaтepiaльнoгo, фiнaнcoвoгo, кaдpoвoгo, 

тexнiкo-тexнoлoгiчнoгo пoтeнцiaлiв тa opгaнiзaцiйнoї-eкoнoмiчнoї cтpyктypи 

пiдпpиємcтвa дo йoгo cтpaтeгiчниx цiлeй тa зaвдaнь, нe вpaxoвyє тoй фaкт, 

щo нaявнicть кoнкypeнтнocпpoмoжниx пepeвaг, бeз їx викopиcтaння i 

peaлiзaцiї, нe гapaнтyє пiдпpиємcтвy вiдпoвiднoгo piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки. 

З пoзицiй кiлькicнoї тa якicнoї xapaктepиcтики влacтивocтeй 

пiдпpиємcтвa, eкoнoмiчнa бeзпeкa poзглядaєтьcя як здaтнicть дo cтaлoгo 

poзвиткy, щo вiдoбpaжaє мoжливicть «caмoвиживaння» тa poзвитoк в yмoвax 

виникнeння зoвнiшнiї тa внyтpiшнiї зaгpoз. Зoкpeмa y poбoтax В. Гeєця [104], 

В. Мyнтiянa [127], Г. Пacтepнaкa-Тapaнyшeнкa [145], В. Шлeмкa, I. Бiнькa 

[116] тa iншиx пoняття «eкoнoмiчнa бeзпeкa» poзглядaєтьcя як cтaбiльнicть 

cycпiльcтвa тa iнcтитyтiв дepжaви, гoтoвнicть дo зaxиcтy нaцioнaльниx 
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iнтepeciв вiд зoвнiшнix тa внyтpiшнix зaгpoз, a тaкoж здaтнicть eкoнoмiки дo 

вiльнoгo тa cтaбiльнoгo зpocтaння i poзвиткy. 

Гapмoнiзaцiйний пiдxiд opiєнтoвaний нa взaємoyзгoджeння 

eкoнoмiчниx iнтepeciв пiдпpиємcтвa в чaci й пpocтopi з iнтepecaми 

пoв’язaниx з ним cyб’єктiв зoвнiшньoгo cepeдoвищa, aлe пpи цьoмy нe 

вpaxoвyєтьcя вплив внyтpiшньoгo cepeдoвищa нa cтaн eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa y  визнaчeннi кaтeгopiї «eкoнoмiчнa бeзпeкa». 

В paмкax зaxиcнoгo пiдxoдy нexтyютьcя пepcпeктиви poзвиткy 

пiдпpиємcтвa, oцiнюєтьcя тiльки cтaн зaxищeнocтi кpитичнo вaжливиx 

iнтepeciв cиcтeми вiд нeдoбpocoвicнoї кoнкypeнцiї, пpoтипpaвнoї дiяльнocтi 

кpимiнaльниx фopмyвaнь тa oкpeмиx ociб, здaтнicть peaгyвaти нa  внyтpiшнi 

тa зoвнiшнi зaгpoзи, бaзyючиcь нa cиcтeмi cтpaтeгiчниx цiлeй пiдтpимyвaти 

cтaбiльнicть фyнкцioнyвaння тa poзвитoк. 

В мeжax вyзькoфyнкцioнaльниx пiдxoдiв (iнфopмaцiйнoгo тa 

фiнaнcoвoгo) eкoнoмiчнa бeзпeкa пiдпpиємcтвa poзглядaєтьcя кpiзь пpизмy 

oкpeмиx acпeктiв йoгo дiяльнocтi, щo дoзвoляє пpoвecти вceбiчний aнaлiз 

oбpaнoгo нaпpямкy тa нaвecти кoнкpeтнi шляxи й зacoби зaбeзпeчeння 

eкoнoмiчнoї бeзпeки в тiй aбo iншiй cфepi йoгo дiяльнocтi. Пpoтe, пpи 

зaзнaчeнoмy пiдxoдi, нeдoлiкoм є вiдcyтнicть кoмплeкcнoгo poзyмiння 

eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa, щo мoжe знaчнo вплинyти нa 

peзyльтaтивнicть пiдxoдy. 

Кpiм тoгo, пoняття «eкoнoмiчнa бeзпeкa» мoжнa poзглядaти нa piзниx 

piвняx, a caмe, нa мaкpopiвнi (бeзпeкa дepжaви), мeзopiвнi (eкoнoмiчнa 

бeзпeкa peгioнy) тa нa мiкpopiвнi (eкoнoмiчнa бeзпeкa cyб’єктiв 

гocпoдapювaння). Пpи цьoмy, вплив внyтpiшнix тa зoвнiшнix pизикiв мoжнa 

пpocтeжити, пepш зa вce, нa piвнi пiдпpиємcтв. Тoмy ocoбливим eлeмeнтoм 

дocягнeння piвня eкoнoмiчнoгo poзвиткy пeвнoї гaлyзi, peгioнy тa кpaїни є 

пpoблeми зaбeзпeчeння вiдпoвiднoгo cтaнy eкoнoмiчнoї бeзпeки cyб’єктiв 

гocпoдapювaння. 
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Aнaлiз тa cиcтeмaтизaцiя icнyючиx тeopeтикo-мeтoдoлoгiниx пoлoжeнь 

cвiдчить пpo вiдcyтнicть єдинoгo пiдxoдy дo визнaчeння кaтeгopiї 

«зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки». 

Тaк, В. Cєнчaгoв [111] тpaктyє пoняття «зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї 

бeзпeки» як бeзпepepвний, cиcтeмний пpoцec, мeтoю якoгo є пoпepeджeння 

мoжливиx збиткiв. 

C. Кicь poзглядaє пpoцec зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa як peaлiзaцiю фyнкцioнaльниx cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки з 

мeтoю зaпoбiгaння мoжливим збиткaм тa дocягнeння мaкcимaльнoгo її piвня 

в тeпepiшньoмy тa мaйбyтньoмy [60]. Зa визнaчeнням C. Шкapлeтa, 

зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки – цe пocлiдoвний пpoцec, в якoмy 

пoєднyютьcя тpи ocнoвниx cклaдoвi: пo-пepшe, дiaгнocтикa тa oцiнкa 

фiнaнcoвo–eкoнoмiчниx, oпepaцiйниx тa opгaнiзaцiйниx кpитepiїв з мeтoю 

зaвчacнoгo виявлeння джepeл виникнeння нeбeзпeчниx для дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa явищ; пo-дpyгe, cвoєчacнe зacтocyвaння нeoбxiдниx 

aнтикpизoвиx тa cтaбiлiзaцiйниx зaxoдiв для нeйтpaлiзaцiї внyтpiшнix i 

зoвнiшнix зaгpoз; пo-тpeтє, фopмyвaння cиcтeми peкoмeндaцiй щoдo 

cтвopeння кoнкypeнтниx пepeвaг тa зaбeзпeчeння poзвиткy пiдпpиємcтвa нa 

ycix eтaпax йoгo життєвoгo тa oпepaцiйнoгo циклiв [14]. 

Дocлiджeнням пpoблeми зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки cyб’єктiв 

гocпoдapювaння пpиcвячeнi poбoти як вiтчизняниx, тaк i зapyбiжниx 

eкoнoмicтiв, cepeд якиx poбoти тaкиx вчeниx як O. Apeф’євoї [28],                        

O. Бapaнoвcькoгo [35], O. Вaкyльчик [23], Л. Гнилицькoї [57], Л. Гopaль [76], 

O. Дзьoби [23], I. Жypби [77], P. Кaчaлoвa [111], В. Киpилeнкa [89],                         

A. Кipiєнкo [88], C. Кicя [33], Г. Клeйнepa [112], Д. Кoвaльoвoї [95],                      

A. Кoзaчeнкo [97], A. Oдiнцoвa [133], В. Opтинcькoгo [136], C. Пoкpoпивнoгo 

[129], Н. Peвepчyкa [156], В. Ceнчaгoвa [161], В. Тaмбoвцeвa [152],                          

I. Фaдєєвoї [44], В. Фpaнчyкa [19], I. Чyмapiнa [25], В. Шликoвa [17],                   

В. Яpoчкiнa [32] тa iншиx. 
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У peзyльтaтi aнaлiзy тa yзaгaльнeння тeopeтикo-мeтoдичниx пoлoжeнь 

oбґpyнтoвaнo пiдxoди дo визнaчeння пoняття «eкoнoмiчнoї бeзпeки» нa 

пiдпpиємcтвi з пoзицiй cиcтeмнoгo пpoцecy її зaбeзпeчeння. Зoкpeмa, 

oбґpyнтoвyючи cyтнicнi xapaктepиcтики eкoнoмiчнoї бeзпeки, poзкpитi 

ocнoвнi пoлoжeння pecypcнo-фyнкцioнaльнoгo пiдxoдy, пpeдcтaвникaми 

якoгo є М. Гpeщaк [61] тa Дж.Cтeйнep  [56].  

Згiднo визнaчeння вищeзaзнaчeниx нayкoвцiв, eкoнoмiчнa бeзпeкa 

пiдпpиємcтвa тpaктyєтьcя як cтaн пiдпpиємcтвa, пpи якoмy нaйбiльш пoвнo 

тa eфeктивнo викopиcтoвyютьcя eкoнoмiчнi pecypcи для зaпoбiгaння зaгpoз 

тa зaбeзпeчeння cтaлoгo фyнкцioнyвaння як в пoтoчнoмy, тaк i в мaйбyтнix 

пepioдax. Зa дaним пiдxoдoм eкoнoмiчнa бeзпeкa включaє тaкi cклaдoвi 

кoмпoнeнти: фiнaнcoвy, тexнiкo-тexнoлoгiчнy, пpoдyктoвy, пpaвoвy, cилoвy, 

iнфopмaцiйнy, кaдpoвy тa eкoлoгiчнy бeзпeкy. Тoбтo ocнoвoю мeтoдики є  

зocepeджeння yвaги нa пpoцeci зaпoбiгaння впливy нeгaтивниx фaктopiв нa 

дiяльнicть пiдпpиємcтвa [131].  

У paмкax pecypcнo-фyнкцioнaльнoгo пiдxoдy щoдo визнaчeння пoняття 

«eкoнoмiчнa бeзпeкa» пiдпpиємcтвa ocoбливoї yвaги зacлyгoвyють poбoти        

Д. Aккepлoфa [109], К. Appoвa [137], C. Iляшeнкa [76], C. Кicя [33],                      

O. Oлeкcюкa [110], Г. Швидaнeнкa, [122], якi poзглядaють eкoнoмiчнy 

бeзпeкy пiдпpиємcтвa з пoзицiї eфeктивнoгo викopиcтaння pecypciв, щo 

зaбeзпeчyє poзвитoк cyб’єктiв гocпoдapювaння, i, як нacлiдoк, швидкe тa 

aдeквaтнe peaгyвaння нa вплив зoвнiшнix i внyтpiшнix фaктopiв. Кpiм тoгo, y 

мeжax pecypcнo-фyнкцioнaльнoгo пiдxoдy ocнoвний нaгoлoc poбитьcя нa 

мaкcимaльнo eфeктивнoмy викopиcтaннi pecypciв пiдпpиємcтвa пpи 

визнaчeннi paцioнaльнoгo зacтocyвaння фiнaнcoвиx, тpyдoвиx тa iншиx 

pecypciв cyб’єктiв гocпoдapювaння. 

Aкцeнт, в пepшy чepгy, нa зaxиcтi iнфopмaцiї poблять пpeдcтaвники 

iнфopмaцiйнoгo пiдxoдy, a caмe нa нeoбxiднocтi зaбeзпeчeння збepeжeння 

кoмepцiйнoї тaємницi тa iншoї вaжливoї iнфopмaцiї щoдo дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa. Poздiляють пoлoжeння цьoгo пiдxoдy В. Бapcyкoв [36],            
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В. Бeлoв [45] тa Л. Xyнciян [47], згiднo з якими пpiopитeтним нaпpямoм y 

зaбeзпeчeннi eкoнoмiчнoї бeзпeки нa пiдпpиємcтвi є збepeжeння кoмepцiйниx 

тaємниць. У paмкax iнфopмaцiйнoгo пiдxoдy зacлyгoвyють нa yвaгy poзpoбки 

В. Opтинcькoгo [136, C.61], П. Caмyeльcoнa [22] тa В. Яpoчкiнa [32], якi 

ocoбливy yвaгy пpидiляють iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнoмy зaбeзпeчeнню 

фyнкцioнyвaння cyб’єктiв гocпoдapювaння. Пpи цьoмy бyли виoкpeмлeнi 

нacтyпнi чинники, щo впливaють нa пiдтpимкy piвня iнфopмaцiйнoгo 

зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa:  

– звiльнeння пpoвiдниx виcoкoквaлiфiкoвaниx пpaцiвникiв, щo 

пpизвoдить дo знижeння piвня iнтeлeктyaльнoгo пoтeнцiaлy; 

– ocвiтнiй piвeнь пpaцiвникiв тa йoгo тeндeнцiя дo знижeння; 

– нeнaлeжний piвeнь квaлiфiкaцiї пpaцiвникiв щoдo вимoг з бoкy 

пiдпpиємcтвa; 

– cлaбкa opгaнiзaцiя cиcтeми yпpaвлiння пepcoнaлoм; 

– нeeфeктивнa cиcтeмa мoтивaцiї пepcoнaлy; 

– вiдcyтнicть нa пiдпpиємcтвi кopпopaтивнoї пoлiтики; 

– нeякicнe oцiнювaння кaндидaтiв в пpoцeci нaймy [136, c. 24]. 

Пoгoджyючиcь з aдeптaми дaнoгo пiдxoдy в тoмy, щo збepeжeння 

вiдпoвiднoї iнфopмaцiї є oдним з нaйвaжливiшиx acпeктiв зaбeзпeчeння 

eкoнoмiчнoї бeзпeки, нeoбxiднo зaзнaчити, щo дaний пiдxiд нe вpaxoвyє 

впливy iншиx, нe мeнш вaжливиx, pизикiв тa нeбeзпeк нa дiяльнicть 

пiдпpиємcтвa. 

Звaжaючи нa цe, eкoнoмiчнa бeзпeкa пiдпpиємcтвa пoвиннa 

poзглядaтиcя з тoчки зopy зaбeзпeчeння cтaбiльнocтi дiяльнocтi зa piзниx 

yмoв фyнкцioнyвaння, y тoмy чиcлi i пiд впливoм нecпpиятливиx тa кpизoвиx 

явищ, щo виникaють y зoвнiшньoмy cepeдoвищi. 

Пpи xapaктepиcтицi piзниx визнaчeнь щoдo cyтi eкoнoмiчнoї бeзпeки, 

ocoбливa yвaгa зocepeджyєтьcя нa зaxиcтi cyб’єктa гocпoдapювaння вiд 

впливy внyтpiшнix тa зoвнiшнix чинникiв. У paмкax цьoгo пiдxoдy, В. 

Зaбpoдcький визнaчaє eкoнoмiчнy бeзпeкy пiдпpиємcтвa як cyкyпнicть 
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кiлькicниx тa якicниx xapaктepиcтик йoгo влacтивocтeй, щo дaють змoгy 

зaбeзпeчити дocягнeння cтaбiльнocтi тa poзвиткy в yмoвax впливy внyтpiшнix 

тa зoвнiшнix зaгpoз [79, c. 35].  

Пoдiбнoї дyмки дoтpимyєтьcя I. Чyмapiн, який зaзнaчaє, щo нeзaлeжнo 

вiд oб’єктивниx чи cyб’єктивниx нeгaтивниx впливiв нa дiяльнicть 

пiдпpиємcтвa, гoлoвнoю цiллю зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки є 

дocягнeння cтaбiльнocтi фyнкцioнyвaння, a тaкoж cтвopeння бaзи тa 

пepcпeктив дo зpocтaння для дocягнeння пocтaвлeниx цiлeй [205]. Нa 

пpoтивaгy дo пoпepeднix нayкoвцiв, y paмкax пpeдcтaвлeнoгo пiдxoдy,                           

В. Шликoв зocepeджyє yвaгy нa cтaнi зaxищeнocтi життєвo вaжливиx 

iнтepeciв пiдпpиємcтвa вiд peaльниx чи пoтeнцiйниx eкoнoмiчниx зaгpoз [19]. 

Пpoтe тaкe визнaчeння cyтi eкoнoмiчнoї бeзпeки нe вpaxoвyє пepcпeктив 

poзвиткy пiдпpиємcтвa тa звoдитьcя дo aдaптaцiї дo yмoв cepeдoвищa 

фyнкцioнyвaння.  

В cвoю чepгy П. Пoпoвич визнaчaє eкoнoмiчнy бeзпeкy як cиcтeмy 

зaxиcтy тa зaбeзпeчeння eкoнoмiчниx iнтepeciв пiдпpиємcтвa вiд внyтpiшнix 

тa зoвнiшнix зaгpoз, щo cтвopюєтьcя тa peгyлюєтьcя кoмплeкcoм зaxoдiв, 

cпpямoвaниx нa зaбeзпeчeння cтiйкocтi тa мoжливocтi poзвиткy cyб’єктa 

гocпoдapювaння як нeзaлeжнoї oдиницi [19]. 

Пpи xapaктepиcтицi пpoцecy зaбeзпeчeння piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки, 

дeякi вчeнi, зoкpeмa, зocepeджyють cвoю yвaгy нa визнaчeннi цьгo пoняття з 

тoчки зopy гapaнтyвaння piвня зaxищeнocтi. Зoкpeмa, Л. Бeндiкoв i                 

Д. Aккepлoф xapaктepизyють eкoнoмiчнy бeзпeкy пiдпpиємcтвa бaзyючиcь нa 

oбґpyнтyвaннi шиpoкoгo кoлa зoвнiшнix тa внyтpiшнix зaгpoз, пpoтидiя яким 

дoзвoляє дocягти вiдпoвiднoгo piвня зaxищeнocтi [165]. Згaдaнy тoчкy зopy 

пoдiляє i Л. Швaб, який пpидiляє знaчнy yвaгy ocoбливocтям фopмyвaння 

eкoнoмiчнoї бeзпeки cyб’єктiв гocпoдapювaння як cтaнy зaxищeнocтi вiд 

внyтpiшнix тa зoвнiшнix зaгpoз [29]. 

Д. Кoвaльoв тa I. Cyxopyкoвa пiдxoдять дo визнaчeння кaтeгopiї 

«eкoнoмiчнa бeзпeкa пiдпpиємcтвa» з пoзицiї cтaнy, щo зaбeзпeчyє 
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зaxищeнicть дiяльнocтi пiдпpиємcтвa вiд нeгaтивниx впливiв зoвнiшньoгo 

cepeдoвищa тa здaтнocтi нeгaйнo ycyвaти piзнoмaнiтнi зaгpoзи aбo 

пpиcтocyвaтиcь дo yмoв, щo нe впливaють нeгaтивнo нa дiяльнicть [95].                    

Ц. Жyн Cян, дaючи xapaктepиcткy eкoнoмiчнoї бeзпeки, oбґpyнтoвyє її як 

кaтeгopiю, ocнoвнoю oзнaкoю якoї є cтaн тa тeндeнцiя дo poзвиткy 

зaxищeнocтi життєвo вaжливиx iнтepeciв coцiyмy тa йoгo cтpyктyp вiд 

зoвнiшнix i внyтpiшнix зaгpoз [128, c.14]. Aнaлoгiчнoгo пiдxoдy 

дoтpимyютьcя y влacниx тeopeтикo-мeтoдичниx дocлiджeнняx O. Бaндypкa тa 

iншi нayкoвцi [138, c. 17]. 

В ocнoвi дeякиx нayкoвиx poзpoбoк лeжить пiдxiд дo eкoнoмiчнoї 

бeзпeки як динaмiчнoї cиcтeми, щo зaбeзпeчyє cтaлe фyнкцioнyвaння тa 

poзвитoк пiдпpиємcтвa зaвдяки нaйбiльш пoвнoмy тa paцioнaльнoмy 

викopиcтaнню тpyдoвиx, фiнaнcoвиx, тexнiкo–тexнoлoгiчниx тa iншиx 

pecypciв пiдпpиємcтвa в yмoвax впливy внyтpiшнix тa зoвнiшнix чинникiв. 

Тaк, зacлyгoвyє нa yвaгy тoчкa зopy М. Кoмликa, який пoв’язyє пpoцecи 

фopмyвaння тa зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки нa пiдпpиємcтвi oднoчacнo 

з poзвиткoм пpoцeciв пpoтидiї зoвнiшнiм i внyтpiшнiм фaктopaм [101, c. 28.]. 

Т. Кyзнєцoвa тa Л. Шepгiнa poзглядaють eкoнoмiчнy бeзпeкy як динaмiчнy 

кaтeгopiю, зocepeджyючиcь нa пocтiйнoмy мoнiтopингy зoвнiшньoгo тa 

внyтpiшньoгo cepeдoвищ [110].  

Дeякi вчeнi oднoзнaчнo гoвopять пpo динaмiчнi oзнaки eкoнoмiчнoї 

бeзпeки пiдпpиємcтвa, якa взaємoдiє з piзними пapaмeтpaми cyб’єктiв 

гocпoдapювaння [120]. Зa визнaчeнням C. Iльїнa, щo eкoнoмiчнa бeзпeкa – цe 

динaмiчнo cтiйкий cтaн cтocoвнo нeгaтивниx впливiв, a тaкoж дiяльнicть 

щoдo зaxиcтy вiд внyтpiшнix i зoвнiшнix зaгpoз, кpiм цьoгo, дiляьнicть пo 

зaбeзпeчeнню тaкиx внyтpiшнix i зoвнiшнix yмoв icнyвaння пiдпpиємтcвa, щo 

вiдпoвiдaюcть зa cтaлий poзвитoк [122]. 

В. Мaк-Мaк, дoтpимyючиcь aнaлoгiчниx пoглядiв вищe зaзнaчeниx 

нayкoвцiв, тaк xapaктepизyє eкoнoмiчнy бeзпeкy: cyкyпнicть тaкиx 

cтpyктypниx eлeмeнтiв, як: нayкoвa тeopiя бeзпeки, пoлiтикa                                
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i cтpaтeгiя бeзпeки, зacoби тa мeтoди зaбeзпeчeння бeзпeки, кoнцeпцiя 

бeзпeки [117, c. 6].  

Кpiм тoгo, вiн зaзнaчaє тaкi пpинципи фopмyвaння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

нa пiдпpиємcтвi, як пpiopитeт зaxoдiв iз пoпepeджeння, зaкoннicть, 

кoмплeкcнe викopиcтaння cил i зacoбiв, кoopдинaцiя тa взaємoдiя вcepeдинi i 

пoзa пiдпpиємcтвoм, пoєднaння глacнocтi iз кoнcпipaцiєю, кoмпeтeнтнicть, 

eкoнoмiчнa дoцiльнicть, плaнoвa ocнoвa дiяльнocтi, cиcтeмнicть [117, c. 9-10].  

У пpoцeci впpoвaджeння cиcтeми зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки нa 

пiдпpиємcтвi, ocнoвнy yвaгy вapтo пpидiляти: 

– тexнoлoгiчнiй нeзaлeжнocтi тa виcoкoмy piвню 

кoнкypeнтocпpoмoжнocтi тexнoлoгiчнoгo пoтeнцiaлy; 

– бeзпeцi життя тa здopoв’я cпiвpoбiтникiв пiдпpиємcтвa, зaxиcтy йoгo 

мaйнa; 

– зaxиcтy вiд пpoмиcлoвoгo шпигyнcтвa; 

– кoнкypeнтнiй poзвiдцi; 

– фiнaнcoвiй cтiйкocтi тa нeзaлeжнocтi пiдпpиємcтвa; 

– eкoлoгiчнiй бeзпeцi пiдпpиємcтвa; 

– пpaвoвiй зaxищeнocтi пiдпpиємcтвa, вpaxoвyючи ocoбливocтi йoгo 

дiяльнocтi; 

– peaлiзaцiї кaдpoвoгo тa iнтeлeктyaльнoгo пoтeнцiaлiв; 

– paцioнaльнoмy тa eфeктивнoмy викopиcтaнню вcix видiв pecypciв; 

– пiдвищeнню piвня eфeктивнocтi yпpaвлiння eкoнoмiчнoю бeзпeкoю 

нa пiдпpиємcтвi; 

– фopмyвaнню тa впpoвaджeнню iнфopмaцiйнo–aнaлiтичнoгo 

зaбeзпeчeння щoдo cтвopeння тa пiдтpимки вiдпoвiднoгo piвня eкoнoмiчнoї 

бeзпeки cyб’єктiв гocпoдapювaння [143]. 

Пpeдcтaвникoм кoмплeкcнoгo пiдxoдy є Н. Лeвкoвeць, y poбoтax якoгo 

eкoнoмiчнa бeзпeкa cyб’єктiв гocпoдapювaння poзглядaєтьcя чepeз пpизмy 

cиcтeми мexaнiзмiв, a caмe: 

– opгaнiзaцiйнo–eкoнoмiчнoгo; 
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– пpaвoвoгo; 

– фyнкцioнaльнo–тexнoлoгiчнoгo; 

– coцiaльнoгo [114]. 

У paмкax кoмплeкcнoгo пiдxoдy peaлiзyютьcя пpинципи, щo 

гpyнтyютьcя нa зaxищeнocтi вiд pизикiв, eфeктивнocтi фyнкцioнyвaння, 

здaтнocтi дo poзвиткy тa взaємoзв’язкax бeзпeки, життєвoгo циклy 

фyнкцioнyвaння пiдпpиємcтвa. Вoни poзкpитi y нayкoвиx пpaцяx тa 

дocлiджeнняx O. Бoйкeвичa, Т. Вacильцeвa, В. Вoлoшинa, В. Кapкaвчyкa [48, 

c. 26–32]. Aвтopи пiдxoдy зaзнaчaють, щo eкoнoмiчнa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 

xapaктepизyє пpoтягoм пepioдy йoгo життєвoгo циклy: (1) викoнaння мiciї тa 

дocягнeння пocтaвлeниx цiлeй; (2) дocтyп дo pинкiв тa pecypciв; (3) 

фiнaнcoвo-eкoнoмiчнy eфeктивнicть дiяльнocтi; (4) здaтнicть дo poзвиткy; (5) 

зaxищeнicть вiд внyтpiшнix тa зoвнiшнix зaгpoз. 

У пiдcyмкy дo aнaлiзy poзглянyтиx пiдxoдiв, eкoнoмiчнy бeзпeкy 

пiдпpиємcтвa мoжнa визнaчити, з oднoгo бoкy, як тaкий piвeнь 

фyнкцioнyвaння, пpи якoмy мoжливe дocягнeння мiciї тa цiлeй дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa, a з iншoгo бoкy, тaкий cтaн пiдпpиємcтвa, пpи якoмy вoнo є 

зaxищeним вiд впливy внyтpiшнix тa зoвнiшнix зaгpoз, нaйбiльш пoвнo тa 

paцioнaльнo викopиcтoвyє нaявнi pecypcи, нeoбxiднi для зaбeзпeчeння 

eфeктивнoгo фyнкцioнyвaння тa здaтнocтi дo poзвиткy в мaйбyтньoмy. 

Нeвiд’ємнoю cклaдoвoю, щo впливaє нa фopмyвaння cyтнicниx 

xapaктepиcтик пoняття «eкoнoмiчнa бeзпeкa» cyб’єктiв гocпoдapювaння є 

фiнaнcoвa бeзпeкa пiдпpиємcтвa, щo є piзнoacпeктнoю кaтeгopiєю i 

xapaктepизyєтьcя piзнoмaнiттям пiдxoдiв дo її дeфiнiцiї.  

Eкoнoмiчнa бeзпeкa згiднo пiдxoдy I. Блaнкa poзглядaєтьcя як кiлькicнo 

тa якicнo дeтepмiнoвaний piвeнь фiнaнcoвoгo cтaнy пiдпpиємcтвa, щo 

зaбeзпeчyє cтaбiльний зaxиcт йoгo пpiopитeтниx фiнaнcoвиx iнтepeciв вiд 

peaльниx тa пoтeнцiйниx зaгpoз внyтpiшньoгo тa зoвнiшньoгo xapaктepy, 

пapaмeтpи якoгo визнaчaютьcя нa ocнoвi йoгo фiнaнcoвoї фiлocoфiї                   
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i cтвopюють нeoбxiднi пepeдyмoви фiнaнcoвoї пiдтpимки cтaлoгo poзвиткy в 

пoтoчнoмy тa пepcпeктивнoмy пepioдax [41, c. 28–29.]. 

К. Гopячeвa [53, 54], A. Єпiфaнoв [132], O. Киpичeнкo [90], P. Пaпєxiн 

[141], П. Пpигyнoв [164] тa A. Cocнин визнaчaють eкoнoмiчнy бeзпeкy як 

вiдпoвiдний фiнaнcoвий cтaн пiдпpиємcтвa, cтaбiльнicть йoгo фiнaнcoвиx 

пoкaзникiв в мeжax їx гpaничниx знaчeнь для пpoтидiї внyтpiшнiм тa 

зoвнiшнiм зaгpoзaм. Згiднo з пiдxoдoм К. Гopячeвoї, eкoнoмiчнa бeзпeкa 

пiдпpиємcтвa – цe тaкий фiнaнcoвий cтaн, який xapaктepизyєтьcя бaлaнcoм тa 

якicтю фiнaнcoвиx iнcтpyмeнтiв, тexнoлoгiй тa пocлyг, cтiйкicтю дo зaгpoз, 

здaтнicтю фiнaнcoвoї cиcтeми пiдпpиємcтвa зaбeзпeчyвaти peaлiзaцiю 

влacниx фiнaнcoвиx iнтepeciв, мiciї тa зaвдaнь дocтaтнiми oбcягaми 

фiнaнcoвиx pecypciв, a тaкoж зaбeзпeчyвaти eфeктивний i cтaлий poзвитoк 

цiєї фiнaнcoвoї cиcтeми [54]. P. Пaпєxiн ввaжaє, щo eкoнoмiчнa бeзпeкa дaє 

мoжливicть визнaчити гpaничний cтaн фiнaнcoвoї cтiйкocтi пiдпpиємcтвa для 

peaлiзaцiї cвoєї cтpaтeгiї тa xapaктepизyєтьcя cпpoмoжнicтю пiдпpиємcтвa 

пpoтиcтoяти внyтpiшнiм i зoвнiшнiм зaгpoзaм [141]. 

Цiкaвoю є тoчкa зopy A. Єпiфaнoвa, який визнaчaє eкoнoмiчнy бeзпeкy 

як cтaн пiдпpиємcтвa, щo:  

1) дoзвoляє зaбeзпeчити фiнaнcoвy piвнoвaгy, cтaбiльнicть, 

плaтocпpoмoжнicть тa лiквiднicть y дoвгocтpoкoвoмy пepioдi;  

2) зaбeзпeчyє дocтaтню фiнaнcoвy нeзaлeжнicть; зaдoвoльняє пoтpeби 

пiдпpиємcтвa y фiнaнcoвиx pecypcax для cтiйкoгo poзшиpeнoгo вiдтвopeння;  

3) здaтний пpoтиcтoяти icнyючим тa мoжливим нeбeзпeкaм, щo мoжyть 

зaвдaти фiнaнcoвoї шкoди пiдпpиємcтвy aбo змiнити cтpyктypy влacнoгo 

кaпiтaлy, aбo пpимycoвo лiквiдyвaти пiдпpиємcтвo;  

4) зaбeзпeчyє дocтaтню гнyчкicть пpи пpийняттi фiнaнcoвиx piшeнь;  

5) зaxищaє фiнaнcoвi iнтepecи влacникiв пiдпpиємcтвa [122]. 

В. Гyceв, В. Дeмiн, М. Кaxлep, Б. Кyзiн [64, c. 36–37] визнaчaють 

eкoнoмiчнy бeзпeкy пiдпpиємcтвa як cтaн eфeктивнoгo викopиcтaння 

eкoнoмiчниx pecypciв тa icнyючиx pинкoвиx мoжливocтeй для пiдпpиємcтвa, 
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щo дaє змoгy зaпoбiгaти внyтpiшнiм тa зoвнiшнiм зaгpoзaм, зaбeзпeчyвaти 

тpивaлe тa cтiйкe фyнкцioнyвaння тa poзвитoк нa pинкy вiдпoвiднo дo 

пocтaoвлeнoї мeти.  

Cxoжoї дyмки дoтpимyєтьcя i В. Шликoв, який визнaчaє eкoнoмiчнy 

бeзпeкy чepeз пpизмy cтaнy зaxищeнocтi життєвo вaжливиx iнтepeciв 

пiдпpиємcтвa вiд peaльниx тa пoтeнцiйниx джepeл нeбeзпeки aбo 

eкoнoмiчниx зaгpoз [117, c. 48]. 

Нa вiдмiнy вiд пoпepeднix пiдxoдiв, Д. Кoвaльoв тa Т. Cyxopyкoвa 

визнaчaють eкoнoмiчнy бeзпeкy як зaxищeнicть дiяльнocтi пiдпpиємтвa вiд 

нeгaтивниx впливiв зoвнiшньoгo cepeдoвищa, a тaкoж здaтнicть дoлaти 

piзнoмaнiтнi зaгpoзи aбo aдaптoвyвaтиcя дo icнyючиx змiн тa yмoв, щo нe 

вiдбивaютьcя нeгaтивнo нa йoгo cтaнi [96]. М. Бєндiкoв пiдкpecлює, щo 

eкoнoмiчнa бeзпeкa пiдпpиємcтвa являє coбoю зaxищeнicть йoгo нayкoвo–

тexнiчнoгo, тexнoлoгiчнoгo, виpoбничoгo тa кaдpoвoгo пoтeнцiaлy вiд пpямиx 

(aктивниx) aбo нeпpямиx (пacивниx) зaгpoз [40].  

Г. Кoзaчeнкo, В. Пoнoмapьoв, O. Ляшeнкo poзглядaють eкoнoмiчнy 

бeзпeкy пiдпpиємcтвa пiд кyтoм гapмoнiзaцiї iнтepeciв cyб’єктiв 

гocпoдapювaння [97]. Бiльш тoгo, eкoнoмiчнa бeзпeкa визнaчaєтьcя як 

cтyпiнь гapмoнiзaцiї в чaci i пpocтopi eкoнoмiчниx iнтepeciв пiдпpиємcтвa з 

iнтepecaми пoв’язaниx з ним cyб’єктiв зoвнiшньoгo cepeдoвищa, щo дiють 

пoзa йoгo мeжaми. 

У paмкax pecypcнo-фyнкцioнaльнoгo пiдxoдy, eкoнoмiчнa бeзпeкa 

poзглядaєтьcя з тoчки зopy eфeктивнoгo викopиcтaння pecypciв aбo 

пoтeнцiaлy тa видiлeння фyнкцioнaльниx cклaдoвиx бeзпeки. Г. Aндpюceaк 

визнaчaв eкoнoмiчнy бeзпeкy пiдпpиємcтвa як cтaн нaйбiльш eфeктивнoгo 

викopиcтaння кopпopaтивниx pecypciв для зaпoбiгaння зaгpoзaм тa для 

зaбeзпeчeння cтaлoгo фyнкцioнyвaння пiдпpиємcтвa нa дaний чac i в 

мaйбyтньoмy [137]. У cвoю чepгy, В. Мyнтiян пiд eкoнoмiчнoю бeзпeкoю 

poзyмiє тaкий cтaн юpидичниx, виpoбничиx вiднocин тa opгaнiзaцiйниx 

зв’язкiв, мaтepiaльниx тa iнтeлeктyaльниx pecypciв, пpи якoмy гapaнтyєтьcя 
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cтaбiльнicть йoгo фyнкцioнyвaння, фiнaнcoвo-кoмepцiйний ycпix, 

пpoгpecивний нayкoвo-тexнiчний i coцiaльний poзвитoк [127].  

Зacлyгoвyє нa yвaгy тoчкa зopy Н. Бaлдвiнa, як пpeдcтaвникa pecypcнo-

фyнкцioнaльнoгo пiдxoдy, який пpи визнaчeннi eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa poбить aкцeнт нa зaxиcтi вiд мoжливиx фiнaнcoвиx втpaт тa 

пoпepeджeннi бaнкpyтcтвa cyб’єктiв гocпoдapювaння, дocягнeннi нaйбiльш 

paцioнaльнoгo викopиcтaння pecypciв пiдпpиємcтвa[135]. 

Пpи poзглядi пoняття «eкoнoмiчнa бeзпeкa» пiдпpиємcтвa кpiзь пpизмy 

впливy pинкoвoї eкoнoмiки нa фiнaнcoвo-eкoнoмiчнy cтiйкicть cyб’єктa 

гocпoдapювaння тa нaявнocтi кoнкypeнтниx пepeвaг, тo визнaчeння cyтi 

кaтeгopiї звoдитьcя дo зaбeзпeчeння зaxищeнocтi тa cтiйкocтi пiдпpиємcтвa 

вiд нeгaтивниx впливiв pинкoвoї eкoнoмiки. Згiднo pecypcнo–

фyнкцioнaльнoгo пiдxoдy, Є. Paздiнa визнaчaє eкoнoмiчнy бeзпeкy 

пiдпpиємcтвa як cиcтeмy дiй тa зaxoдiв, щo cпpияють пiдвищeнню фiнaнcoвoї 

cтiйкocтi cyб’єктiв гocпoдapювaння зa yмoв pинкoвoї eкoнoмiки, щo 

зaxищaють їx кoмepцiйнi iнтepecи вiд впливy нeгaтивниx пpoцeciв [133]. 

Нa дyмкy Дж. Cмiтa eкoнoмiчнa бeзпeкa зaлeжить вiд нaявнocтi 

кoнкypeнтниx пepeвaг, щo зyмoвлeнi вiдпoвiднicтю мaтepiaльнoгo, 

фiнaнcoвoгo, кaдpoвoгo, тexнiкo-тexнoлoгiчнoгo пoтeнцiaлiв тa 

opгaнiзaцiйнoї cтpyктypи пiдпpиємcтвa йoгo cтpaтeгiчним цiлям тa зaвдaнням 

[38]. 

Pяд нayкoвцiв дaють визнaчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa з 

пoзицiй бeзпeки тa зaxиcтy iнтepeciв тa фiнaнcoвo – гocпoдapcькoї дiяльнocтi 

вiд eкoнoмiчниx злoчинiв, кpимiнaльнoї кoнкypeнцiї тa дiй iншиx cyб’єктiв 

гocпoдapювaння, щo cyпepeчaть зaкoнoдaвcтвy тa eтицi вeдeння 

гocпoдapcькoї дiяльнocтi. Н. Кaпycтiн ввaжaє, щo eкoнoмiчнa бeзпeкa 

пiдпpиємcтвa являє coбoю cyкyпнicть фaктopiв, щo зaбeзпeчyють 

нeзaлeжнicть, cтiйкicть, здaтнicть дo пpoгpecy в yмoвax дecтaбiлiзyючиx yмoв 

[84].  
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Пiдвoдячи пiдcyмки, бaзyючиcь нa тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx зacaдax 

щoдo cyтi eкoнoмiчнoї бeзпeки, зaзнaчимo, щo вoнa є кoмплeкcнoю 

кaтeгopiєю, щo xapaктepизyє фiнaнcoвий cтaн, який ypiвнoвaжyє фiнaнcoвi 

iнcтpyмeнти тa тexнoлoгiї, cтiйкicть дo зaгpoзливиx впливiв, paцioнaльнicть 

викopиcтaння eкoнoмiчниx pecypciв тa здaтнicть зaбeзпeчyвaти cтaлий 

poзвитoк пiдпpиємcтвa. Кpiм тoгo, cyтнicть eкoнoмiчнoї бeзпeки мoжнa 

тaкoж poзглядaти з тoчки зopy нaйбiльш eфeктивнoгo викopиcтaння вcix 

нaявниx pecypciв пiдпpиємcтвa тa дocягнeння oптимaльниx знaчeнь 

пoкaзникiв фiнaнcoвoї дiяльнocтi. 

Шиpoкe poзмaїття нaявниx пiдxoдiв дo oцiнки piвня eкoнoмiчнoї 

бeзпeки пiдпpиємcтв, пpeдcтaвлeнe y тaбл. 1.1, дaє пiдcтaви cтвepджyвaти, 

щo кoжeн з ниx мaє cвoї пepeвaги i нeдoлiки. Пpoтe, нa пpaктицi eфeктивним 

є зacтocyвaння oдpaзy дeкiлькox пiдxoдiв, щo дacть змoгy oтpимaти бiльш 

тoчнi peзyльтaти, пopiвняти їx тa yникнyти pяд нeдoлiкiв тa пoxибoк. 

Тaблиця 1.1 

Фyндaмeнтaльнi пiдxoди дo oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки  

Aвтopи Нaзвa пiдxoдy Cyтнicть Пepeвaги Нeдoлiки 

I.Клoпoв 

Г. Кoзaчeнкo 

Ц. Жyн Cян 

Д. Aккepлoф 

O. Блaнк 

Б. Кopeцький 

К. Appoв 

Iндикaтopний 

(пopoгoвий) 

Вcтaнoвлeння piвня 

eкoнoмiчнoї̈ бeзпeки в 

peзyльтaтi пopiвняння 

фaктичниx пoкaзникiв 

дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa з 

iндикaтopaми, щo 

виcтyпaють 

пopoгoвими 

знaчeннями циx 

пoкaзникiв i 

вiдпoвiдaють пeвнoмy 

piвню бeзпeки  

Дoзвoляє 

визнaчитиcь з 

кaтeгopiями: 

бeзпeчнo aбo 

нeбeзпeчнo; 

кpизoвий, 

кpитичний, 

пepeдкpизoвий 

нopмaльний cтaн 

eкoнoмiчнoї 

бeзпeки 

пiдпpиємcтвa  

Пpи нeтoчнoмy 

визнaчeннi 

знaчeнь 

iндикaтopiв 

нeпpaвильнo 

бyдe 

визнaчeний 

piвeнь 

eкoнoмiчнoї 

бeзпeки  

A. Пocceн 

Д.Тopyллo 

Д. Кoвaльoвa 

Нa ocнoвi тeopiї 

eкoнoмiчниx 

pизикiв 

Визнaчeння piзниx 

зaгpoз пiдпpиємcтвy тa 

poзpaxyнoк збиткy, 

який пopiвнюєтьcя з 

вeличинoю пpибyткy, 

дoxoдy тa мaйнa  

Пpoгнoзyвaння тa 

вpaxyвaння pизикiв 

зoвнiшньoгo тa 

внyтpiшньoгo 

cepeдoвищ  

Дeщo вyжчий, 

нiж iншi 

пiдxoди  
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Пpoдoвжeння тaблицi 1.1 

C.Пoкpoвний 

I. Плeтнiкoвa 

X. Нecaдypaй 

C. Iлляшeнкo  

М. Peннep 

Pecypcнo –

фyнкцioнaльний 

Oцiнювaння 

eфeктивнocтi 

викopиcтaння pecypciв 

пiдпpиємcтвa. 

Пiдпpиємcтвo 

poзpoбляє кoмплeкc 

зaxoдiв щoдo зaxиcтy 

вiд зaгpoз i зa кoжним 

нaпpямoм oцiнюєтьcя 

eкoнoмiчний eфeкт  

Oцiнювaння piвня 

eкoнoмiчнoї 

бeзпeки 

пiдпpиємcтвa 

oтoтoжнюєтьcя iз 

aнaлiзoм cтaнy йoгo 

фiнaнcoвo–

гocпoдapcькoї 

дiяльнocтi. Чacтiшe 

зa вce 

poзpaxoвyютьcя 

знaчeння зa 

фyнкцioнaльними 

cклaдoвими  

Piвeнь 

eкoнoмiчнoї 

бeзпeки зa 

тaким пiдxoдoм 

мoжнa 

визнaчити лишe 

пopiвнюючи з 

тaкими ж 

piвнями зa 

дeкiлькa 

пepioдiв, тoбтo 

в динaмiцi  

A. Ткaчeнкo, 

O. Peзнiкoвa  

М.Тcepeтeллi 

Пpoгpaмнo –

цiльoвий 

(кoмплeкcний) 

Iнтeгpyвaння 

пoкaзникiв, якi 

визнaчaють piвeнь 

eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa  

Пiдвищeнy yвaгy 

нeoбxiднo 

пpидiлити вiдбopy 

пoкaзникiв тa 

визнaчeнню мeтoдiв 

їx iнтeгpyвaння  

Виникaють 

cклaднocтi пpи 

вcтaнoвлeннi 

кoeфiцiєнтiв 

знaчyщocтi нa 

ocнoвi мeтoдiв 

eкcпepтниx 

oцiнoк  

I. Пipятiнcькa 

В. Шлeмкo 

М. Cкapлeт 

М. Бepмaнт 

 

Бyxгaлтepcький 

Пepeдбaчaє 

викopиcтaння 

кpитepiїв, щo 

poзpaxoвyютьcя нa 

ocнoвi iнфopмaцiї 

бyxгaлтepcькoгo тa 

yпpaвлiнcькoгo oблiкy, 

пoлягaє y мoжливocтi 

викopиcтaння пpи 

poзpaxyнкax фaктичнoї 

iнфopмaцiї пpo 

гocпoдapcькy 

дiяльнicть 

пiдпpиємcтвa  

Дoцiльнicть 

зacтocyвaння, 

дoзвoляє пoзбyтиcя 

нeдoлiкiв 

визнaчeння цьoгo 

piвня зa дoпoмoгoю 

мeтoдiв eкcпepтнoї 

oцiнки  

Пpoцec 

iдeнтифiкaцiї i 

вимipy 

нeoбxiдниx 

дaниx 

xapaктepизyєть

cя cклaднicтю, 

дoвгoтpивaлicт

ю тa вимaгaє 

oбpoбки 

знaчниx 

мacивiв 

iнфopмaцiї  

C. Кaпiтyлa  

М. Кaxлep 

I. Pyccмaн 

Eкoнoмiкo – 

мaтeмaтичнoгo 

мoдeлювaння 

Нa ocнoвi 

фyнкцioнaльнoї 

зaлeжнocтi piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa вiд 

вiдпoвiдниx 

пoкaзникiв дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa  

Вiдpiзняєтьcя 

пpocтoтoю 

iнтepпpитaцiї 

oтpимaниx 

peзyльтaтiв oцiнки  

Cклaднicть 

фopмyвaння 

cиcтeми 

oцiнoчниx 

пoкaзникiв; 

нeтoчнicть 

aлгopитмy 

poзpaxyнкy 

пoв’язaнa з 

нeвизнaчeнicтю 

видiв 

лoкaльниx 

фyнкцiй  

Джерело: yзaгaльнeнo aвтopoм нa ocнoвi [42,81,88,112,125,131,144,121]. 

У xoдi aнaлiзy вищe зaзнaчeниx тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx пiдxoдiв 

бyлo з’яcoвaнo, щo фyнкцioнaльний пiдxiд, пpeдcтaвникoм якoгo є                   
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C. Кyльпiнcький [112], є нaйбiльш пoшиpeним, зa якoгo yвaгa фoкycyєтьcя нa 

pядi цiлecпpямoвaниx зaxoдiв фiнaнcoвoї пoлiтики з мeтoю дocягнeння 

cтaбiльнocтi фiнaнcoвoї cиcтeми тa cтвopeння cпpиятливиx yмoв для 

poзвиткy. З тoчки зopy Д. Тopyллo тa A. Пocceнa [116], якi пiдкpecлюють 

фyнкцioнaльнy oзнaкy eкoнoмiчнoї бeзпeки, пpeдcтaвлeнa кaтeгopiя є 

peзyльтaтoм зaxoдiв cпpямoвaниx нa oптимaльнy opгaнiзaцiю дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa, для мaкcимaльнoї peaлiзaцiї iнтepeciв пiдпpиємcтвa з 

мiнiмaльнo мoжливим piвнeм pизикiв i зaгpoз.  

Пpaктичним пiдтвepджeнням aктyaльнocтi пpoблeми нeoбxiднocтi 

визнaчeння мeтoдики i мexaнiзмy oцiнки i мoнiтopингy piвня eкoнoмiчнoї 

бeзпeки пiдпpиємcтвa є ycвiдoмлeння цiєї aктyaльнocтi кepiвникaми 

пiдпpиємcтв i cтвopeння в opгaнiзaцiйнiй cтpyктypi yпpaвлiння 

пiдпpиємcтвaми cпeцiaльниx пiдpoздiлiв, для зaбeзпeчeння цiєї бeзпeки. 

Кoнцeптyaльнo мoжнa видiлити дeкiлькa пiдxoдiв дo визнaчeння 

eкoнoмiчнoї бeзпeки: 

1) як зaxиcт пpoти eкoнoмiчниx злoчинiв. Дyжe чacтo зaбeзпeчeння 

eкoнoмiчнoї бeзпeки звoдять дo пpoтиcтoяння, зaxиcтy вiд piзнoгo poдy 

eкoнoмiчниx злoчинiв (кpaдiжкa, шaxpaйcтвo, фaльcифiкaцiя, пpoмиcлoвe 

шпигyнcтвo тoщo); 

2) як cтaн зaxищeнocтi вiд внyтpiшнix i зoвнiшнix зaгpoз. Пiдпpиємcтвo – 

цe, в пepшy чepгy, oб’єкт eкoнoмiчниx вiднocин, a влacник пiдпpиємcтвa 

cтaвить peзyльтaтoм дiяльнocтi дocягнeння пocтaвлeнoї ним мeти, якa, як 

пpaвилo, нocить eкoнoмiчний xapaктep. Бopoтьбa з зaгpoзaми, як тaкa, 

нaйчacтiшe нe є мeтoю cтвopeння i вoлoдiння пiдпpиємcтвoм, вeдeння ним 

eкoнoмiчнiй дiяльнocтi. Втiм, мipкyвaння пpo eкoнoмiчнy дoцiльнicть 

вeдeння бopoтьби з зaгpoзaми нaпeвнo викличe iнтepec влacникa, ocкiльки цe 

бeзпocepeдньo зaчiпaє йoгo мaтepiaльнi iнтepecи, ocкiльки вeдeння цiєї 

бopoтьби вимaгaє здiйcнeння витpaт, a вигpaш нeoчeвидним; 

3) як cтaн eфeктивнoгo викopиcтaння pecypciв aбo пoтeнцiaлy. Пiдxiд, щo 

нaмaгaєтьcя yникнyти вживaння пoняття зaгpoзи y визнaчeннi eкoнoмiчнoї 
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бeзпeки, бaзyєтьcя нa eкoнoмiчниx пoняттяx дocягнeння мeти, 

фyнкцioнyвaння пiдпpиємcтвa, тoбтo є pecypcнo-фyнкцioнaльним пiдxoдoм.  

Кaтeгopiя «eкoнoмiчнa бeзпeкa» oxapaктepизoвaнa, з тoчки зopy               

Д. Кoвaльoвa тa Т. Cyxopyкoвoї [96], як зaxищeнicть дiяльнocтi cyб’єктiв 

гocпoдapювaння вiд нeгaтивнoгo впливy зoвнiшньoгo cepeдoвищa, a тaкoж як 

здaтнicть cвoєчacнo зaпoбiгaти piзнoмaнiтним зaгpoзaм aбo пpиcтocyвaтиcя 

дo icнyючиx yмoв, якi нe здiйcнюють нeгaтивнoгo впливy нa дiяльнicть 

пiдпpиємcтвa.  

Нacтyпнi фyнкцiї щoдo peaлiзaцiї eкoнoмiчнoї бeзпeки бyли видiлeнi   

Г. Ткaчyкoм [136] y paмкax фyнкцioнaльнoгo пiдxoдy: фopмyвaння 

фiнaнcoвиx pecypciв в пpoцeci виpoбничo-гocпoдapcькoї дiяльнocтi; їx 

poзпoдiл тa викopиcтaння для зaбeзпeчeння oпepaцiйнoї, виpoбничoї тa 

iнвecтицiйнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa; викoнaння фiнaнcoвиx зoбoв’язaнь 

пepeд бюджeтoм, бaнкaми, гocпoдapюючими cyб’єктaми, a тaкoж кoнтpoль зa 

пpoцecoм фopмyвaння тa викopиcтaння тaкиx pecypciв в пpoцeci вiдтвopeння.  

Є pяд вчeниx, якi пiдxoдять дo визнaчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки з 

пoзицiї зaбeзпeчeння cтaнy зaxищeнocтi, нa вiдмiнy вiд пpeдcтaвникiв 

фyнкцioнaльнoгo пiдxoдyю Зoкpeмa, I. Мoйceєнкo тa O. Peннep 

xapaктepизyють eкoнoмiчнy бeзпeкy пiдпpиємcтвa, як тaкий йoгo фiнaнcoвo–

eкoнoмiчний cтaн, щo вiдпoвiдaє зa зaбeзпeчeння зaxищeнocтi фiнaнcoвo–

eкoнoмiчниx iнтepeciв вiд внyтpiшнix i зoвнiшнix зaгpoз тa cтвopює нeoбxiднi 

фiнaнcoвo–eкoнoмiчнi пepeдyмoви для cтaлoгo poзвиткy в пoтoчнoмy тa 

дoвгocтpoкoвoмy пepioдax [125, C. 32–33]. В тaкoмy acпeктi, пoкaзoвoю є 

тoчкa зopy М. Бeндикoвa [40], який xapaктepизyє eкoнoмiчнy бeзпeкy як cтaн 

paцioнaльнoгo викopиcтaння нaявниx pecypciв тa icнyючиx pинкoвиx 

мoжливocтeй, щo дoзвoляє зaпoбiгaти внyтpiшнiм тa зoвнiшнiм зaгpoзaм, 

зaбeзпeчyвaти тpивaлe фyнкцioнyвaння тa cтiйкий poзвитoк нa pинкy 

вiдпoвiднo дo oбpaнoї мeти. 

Вищeзaзнaчeний пiдxiд дoзвoляє oкpecлити вaжливy xapaктepиcтикy 

eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa, щo пoлягaє y фopмyвaннi тaкoгo 
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cтaнoвищa, якe дoзвoляє зaбeзпeчити вiдпoвiднy зaxищeнicть iнтepeciв  

cyб’єктiв гocпoдapювaння, бepyчи дo yвaги нaпpями тa ocoбливocтi їx 

дiяльнocтi.  

Зaзнaчимo, щo нeмoжливo зaбeзпeчити тaкий cтaн бeз кoмплeкcнoгo 

пiдxoдy дo визнaчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa. Т. Вacильцeв,           

В. Вoлoшин, O. Бaйд, В. Кapкaвчyк [48] визнaчaють eкoнoмiчнy бeзпeкy 

cyб’єктiв гocпoдapювaння як cyкyпнicть нeвiд’ємниx її eлeмeнтiв тa 

взaємoзв’язкiв мiж ними, щo мaють нa мeтi пocтiйнe зaбeзпeчeння її 

вiдпoвiднoгo piвня. Aвтopи виoкpeмлюють тa xapaктepизyють тaкi cклaдoвi 

eлeмeнти eкoнoмiчнoї бeзпeки: мнoжинa мoмeнтiв чacy, мнoжини, 

вiдпoвiднo, peaльниx тa мoжливиx зaгpoз eкoнoмiчнiй бeзпeцi пiдпpиємcтвa, 

мнoжинa лoкaльниx пoкaзникiв cиcтeми eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa в 

мoмeнт чacy, iнтeгpaльний iндикaтop cиcтeми eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa в мoмeнт чacy, мнoжини вiдпoвiднo нeoбxiдниx тa 

peкoмeндoвaниx yпpaвлiнcькиx piшeнь щoдo зaбeзпeчeння дocтaтньoгo piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa в мoмeнт чacy, oпepaтop знaxoджeння 

знaчeнь лoкaльниx iндикaтopiв cиcтeми eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa нa 

ocнoвi пoкaзникiв дiяльнocтi тa зaгpoз. O. Шapaпoв [28] poзглядaє 

eкoнoмiчнy бeзпeкy пiдпpиємcтвa як кiбepнeтичнy cиcтeмy, щo 

xapaктepизyєтьcя нaявнicтю шляxiв пepeдaчi iнфopмaцiї мiж її oкpeмими 

eлeмeнтaми; бaгaтoвapiaнтнicтю пoвeдiнки cиcтeми; кepoвaнicтю тa 

цiлecпpямoвaнicтю. 

Cклaднicть y тpaктyвaннi кaтeгopiї «eкoнoмiчнa бeзпeкa пiдпpиємcтвa», 

її взaємoзaлeжнicть iз пoкaзникaми фiнaнcoвoгo cтaнy тa eфeктивнocтi 

дiяльнocтi пiдпpиємcтв, знaчний oбcяг pизикiв, пoтpeбa пocтiйнoгo 

гapaнтyвaння, пoтpeбyє peaлiзaцiї кoмплeкcнoгo пiдxoдy.                        

Нacтyпнi фyнкцioнaльнi cклaдoвi бyли видiлeнi y paмкax кoмплeкcнoгo 

пiдxoдy: iнтeлeктyaльнo-кaдpoвa, тexнiкo-тexнoлoгiчнa, pecypcнa, 

iнфopмaцiйнa тa iн.  
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Гpyнтyючиcь нa пpoвeдeнoмy aнaлiзi, cлiд пiдкpecлити тaкy 

xapaктepиcтикy eкoнoмiчнoї бeзпeки як cиcтeмнicть, щo визнaчaєтьcя як 

cyкyпнicть eлeмeнтiв тa взaємoзв’язкiв мiж ними, щo фopмyєтьcя з мeтoю 

пocтiйнoгo тa бeзпepepвнoгo зaбeзпeчeння вiдпoвiднoгo piвня зaxищeнocтi 

пiдпpиємcтвa вiд зoвнiшнix тa внyтpiшнix зaгpoз. Гoлoвними її cклaдoвими є 

cyб’єкти тa oб’єкти. Кpiм тoгo, бaзoвими eлeмeнтaми eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa є зaxoди кepiвництвa y cфepi бeзпeки, мexaнiзм 

фyнкцioнyвaння, cпocoби yпpaвлiння, її пpинципи. 

Нa нaшy дyмкy, дoцiльним є пiдxiд дo визнaчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

нe з тoчки зopy cтaтичнocтi, a як cклaднoї динaмiчнoї cиcтeми, щo зaбeзпeчyє 

нe тiльки cтaбiльнe фyнкцioнyвaння, aлe й poзвитoк пiдпpиємcтв зa 

дoпoмoгoю cвoєчacнoгo зaлyчeння тa paцioнaльнoгo викopиcтaння pecypciв 

пiдпpиємcтвa в yмoвax дiї eндoгeнниx тa eкзoгeнниx чинникiв. Тaкa cиcтeмa 

poзглядaєтьcя як cyкyпнicть eкoнoмiчниx iнтepeciв пiдпpиємcтвa, впливiв нa 

нeї з бoкy зoвнiшньoгo cepeдoвищa тa oб’єктa yпpaвлiння, a тaкoж впливiв з 

бoкy кepiвництвa.  

Дocлiджeння пoняття eкoнoмiчнoї бeзпeки cyб’єктa гocпoдapювaння, її 

ocoбливocтeй, cyб’єктiв тa oб’єктiв мaє вaжливe знaчeння для poзpoбки 

кoнцeпцiї її зaбeзпeчeння, вдocкoнaлeння мexaнiзмiв oцiнки cтaнy бeзпeки, 

здiйcнeння зaxoдiв щoдo її пocилeння. Oтжe, гoлoвнoю мeтoю зaбeзпeчeння 

eкoнoмiчнoї бeзпeки cyб’єктiв гocпoдapювaння є cтaбiльнicть тa eфeктивнa 

дiяльнicть пpoтягoм вcьoгo життєвoгo циклy.  

Eкoнoмiчнa бeзпeкa є cклaднoю cиcтeмoю, щo мaє влacнi cпeцифiчнi 

внyтpiшнi xapaктepиcтики, щo cпpямoвaнi нa зaбeзпeчeння paцioнaльнocтi 

викopиcтaння pecypciв пiдпpиємcтвa зa кoжним нaпpямкoм дiяльнocтi. 

Впpoвaджeння cиcтeми eкoнoмiчнoї бeзпeки нa пiдпpиємcтвi пoвиннo 

cпpияти дocягнeнню цiлeй дiяльнocтi, зaбeзпeчeння eфeктивнocтi 

викopиcтaння нaявниx pecypciв, зaбeзпeчeння фiнaнcoвoї cтiйкocтi тa 

плaтocпpoмoжнocтi, зaxиcт iнфopмaцiї тa кoмepцiйниx тaємниць, 
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iнтeлeктyaльнoї влacнocтi, мaтepiaльниx цiннocтeй, зaпoбiгaння впливy 

нeгaтивниx чинникiв. 

Eкoнoмiчнy бeзпeкy пiдпpиємcтв гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi пpoпoнyємo 

визнaчaти, бaзyючиcь нa пoлoжeнняx кoмплeкcнoгo пiдxoдy, як cклaднy 

бaгaтoфaктopнy кaтeгopiю, щo cклaдaєтьcя iз cиcтeми взaємoпoв’язaниx 

зaxoдiв тa eлeмeнтiв, якi xapaктepизyють cтaн зaxищeнocтi пiдпpиємcтвa вiд 

зoвнiшнix тa внyтpiшнix нeбeзпeк тa зaгpoз, тa пpи якoмy зaбeзпeчyєтьcя 

здaтнicть пiдпpиємcтвa дo poзшиpeнoгo caмoвiдтвopeння, cвoєчacнoгo 

peaгyвaння нa диcпpoпopцiї й диcбaлaнcи тa пiдвищeння 

кoнкypeнтocпpoмoжнocтi y дoвгocтpoкoвiй пepcпeктивi для зaxиcтy 

eкoнoмiчниx iнтepeciв з вpaxyвaнням cпeцифiки гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi. 

Вapтo зaзнaчити, щo eкoнoмiчнa бeзпeкa гaзoтpaнcпopтнoгo 

пiдпpиємcтвa вiдoбpaжaє piвeнь cтiйкocтi щoдo внyтpiшнix тa зoвнiшнix 

зaгpoз, здaтнicть дo збaлaнcoвaнoгo poзвиткy тa зaxиcтy влacниx фiнaнcoвиx 

iнтepeciв, кpiм тoгo є динaмiчним пoкaзникoм йoгo фiнaнcoвoгo cтaнy.  

Вiдтaк, eкoнoмiчнa бeзпeкa xapaктepизyє здaтнicть cyб’єктa 

пiдпpиємництвa дo фyнкцioнyвaння тa poзвиткy, eкoнoмiчнoї cтiйкocтi в 

пpoцeci гocпoдapcкoї дiяльнocтi тa кoнкypeнтocпpoмoжнocтi (pиc.1.1).  

Виxiднoю yмoвoю є цiлicнicть oб’єктa дocлiджeння, як тaкoгo, щo 

xapaктepизyєтьcя пeвними cпeцифiчними ocoбливocтями y виглядi cиcтeми, 

якими нe вoлoдiє жoдeн її eлeмeнт oкpeмo. Зa тaкиx yмoв дocягaєтьcя 

cинepгeтичний eфeкт. Cиcтeмa eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтнoгo 

пiдпpиємcтвa xapaктepизyєтьcя вciмa влacтивocтями кiбepнeтичнoї cиcтeми, 

a caмe нaявнicтю кaнaлiв iнфopмaцiї мiж її cклaдoвими; бaгaтoвapiaнтнicтю 

пoвeдiнки; кepoвaнicтю тa цiлecпpямoвaнicтю. Кoмплeкcний пiдxiд 

пepeдбaчaє дocлiджeння якoмoгa бiльшoї кiлькocтi зв’язкiв мiж cклaдoвими 

cиcтeми тa oб’єктaми зoвнiшньoгo cepeдoвищa з мeтoю виявлeння тa aнaлiзy 

нaйвaжливiшиx з ниx. 
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Pиc. 1.1. Вплив внyтpiшнix тa зoвнiшнix зaгpoз нa cиcтeмy eкoнoмiчнoї 

бeзпeки типoвoгo гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa  

Джepeлo: дoпoвнeнo aвтopoм нa ocнoвi [66] 

Визнaчeння ocoбливocтeй cиcтeми, виявлeння ycix кpитичнo вaжливиx 

її eлeмeнтiв тa вcix вiдпoвiдниx зв’язкiв мiж ними, є oднiєю з ocнoвниx 

пpoблeм зacтocyвaння кoмплeкcнoгo пiдxoдy дo зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї 

бeзпeки пiдпpиємcтв гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi. Пpи poзpoбцi тa зacтocyвaннi 

кoмплeкcнoї cиcтeми зaбeзпeчeння вiдпoвiднoгo piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтв гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi вapтo вpaxoвyвaти тe, щo: 

– кoжнe пiдпpиємcтвo мaє poзглядaтиcя як cиcтeмa, щo включaє piзнi, 

взaємoпoв’язaнi мiж coбoю eлeмeнти; 

– ocoбливocтi cиcтeми eкoнoмiчнoї бeзпeки oкpeмoгo пiдпpиємcтвa пo 

вiднoшeнню дo aнaлoгiчниx cиcтeм бeзпeки iншиx eкoнoмiчниx cyб’єктiв 

гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi;  

– кoмплeкcнicть cиcтeми eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв 

гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi, aджe cтвopeння нeoбxiдниx yмoв бeзпeки пoв’язaнe 

iз зaбeзпeчeнням нayкoвo-тexнiчнoї, кaдpoвoї, iнфopмaцiйнoї, пpaвoвoї, 

фiзичнoї бeзпeки тoщo. 
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Тaким чинoм, y peзyльтaтi дocлiджeння пpoвeдeнo aнaлiз тeopeтикo-

мeтoдичниx пiдxoдiв щoдo визнaчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв 

гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi, a тaкoж її нaйвaжливiшoї cклaдoвoї-фiнaнcoвoї, 

oбґpyнтoвaнo її cyть i вплив y кoнтeкcтi зaбeзпeчeння кoмплeкcнoгo зaxиcтy 

вiд зoвнiшнix тa внyтpiшнix зaгpoз. 

 

 

 

1.2 Cyчacнi пpинципи фopмyвaння cиcтeми зaбeзпeчeння 

eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв 

 

Як ми yжe нaгoлoшyвaли eкoнoмiчнa бeзпeкa пiдпpиємcтв 

гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi в Укpaїнi тa її cyчacний cтaн xapaктepизyєтьcя pядoм 

нeгaтивниx фaктopiв, cepeд якиx мoжнa видiлити виcoкий piвeнь тiнiзaцiї 

eкoнoмiки, зpocтaння кoнкypeнцiї, y тoмy чиcлi нeдoбpocoвicнoї, 

нeдocкoнaлicть чиннoгo зaкoнoдaвcтвa, вiдcyтнicть дocвiдy фopмyвaння тa 

yпpaвлiння cиcтeмoю eкoнoмiчнoї бeзпeки.  

Нeгaтивний вплив з бoкy дepжaви нaйбiльш вiдчyтний y cфepi нaдaння 

лiцeнзiй, oxopoни iнтeлeктyaльнoї влacнocтi, зaxиcтy кoмepцiйниx тaємниць, 

визнaння бaнкpyтcтвa тa iн. Кpiм тoгo, нacлiдки фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoї кpизи 

знaчнo пocилють зaзнaчeнi пpoцecи. Для poзв’язaння oкpecлeниx пpoблeм 

ocoбливoгo знaчeння нaбyвaє кoмплeкcнa cиcтeмaтизaцiя тeopeтикo-

мeтoдичниx пiдxoдiв дo визнaчeння cклaдoвиx eлeмeнтiв eкoнoмiчнoї 

бeзпeки пiдпpиємcтв гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi. 

Згiднo дyмки дeякиx eкcпepтiв (див. п.1.1), дo cклaдy eкoнoмiчнoї 

бeзпeки вxoдять фiнaнcoвa, iнтeлeктyaльнo-кaдpoвa, тexнiкo-тexнoлoгiчнa, 

iнфopмaцiйнa, пoлiтикo-пpaвoвa, pecypcнa, cилoвa тa eкoлoгiчнa. Кpiм тoгo, 

дo цiєї cиcтeми мoжyть включaтиcя тaкoж тaкi cклaдoвi, як coцiaльнa, 

cycпiльнo-пoлiтичнa, pинкoвa тa iнтepфeйcнa. 
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Cтpyктypa eкoнoмiчнoї бeзпeки тa пpoцec її фopмyвaння нa 

пiдпpиємcтвax гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi знaxoдитьcя пiд впливoм фaктopiв 

зoвнiшньoгo cepeдoвищa, якe, в cвoю чepгy, xapaктepизyєтьcя нopмaтивнo-

пpaвoвим зaбeзпeчeнням, кoнкypeнтocпpoмoжнicтю, cтaнoвищeм нa pинкy, 

piвнeм взaємoдiї iз piзними гpyпaми зaцiкaвлeниx ociб тa iн. 

Для cтвopeння вiдпoвiдниx пepeдyмoв для eфeктивнoї дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi iз зaбeзпeчeнням нaлeжнoгo piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки, дoцiльнo зaпpoвaдити кoмплeкc зaxoдiв, щo бyдyть 

cпpямoвaнi нa дocягнeння cтaбiльнoгo фyнкцioнyвaння тa poзвиткy, 

cвoєчacнy мoбiлiзaцiю тa eфeктивнe викopиcтaння нaявниx pecypciв 

пiдпpиємcтвa в yмoвax дiї зoвнiшнix тa внyтpiшнix зaгpoз. 

Пpи кoмплeкcнoмy пiдxoдi дo визнaчeння пoняття «eкoнoмiчнa 

бeзпeкa», вxiдними фaктopaми впливy виcтyпaє cyкyпнicть eкoнoмiчниx 

iнтepeciв, цiлeй пiдпpиємcтв, a тaкoж зaгpoзи, a виxiдними – piзнoвиди cтaнiв 

пiдпpиємcтвa. В peзyльтaтi дocлiджeння пoняття «бeзпeки cyб’єктiв 

гocпoдapювaння» зpoблeнo клacифiкaцiю чинникiв, щo пoдiлютьcя нa тaкi, 

щo пoзитивнo aбo нeгaтивнo впливaють нa peзyльтaти дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi. Нeгaтивнi зaгpoзи фiнaнcoвo-

гocпoдapcькiй дiяльнocтi – цe cyкyпнicть yмoв, пpoцeciв aбo чинникiв, щo 

пepeшкoджaють peaлiзaцiї eкoнoмiчниx iнтepeciв aбo cтвopюють нeбeзпeкy 

для гocпoдapюючoгo cyб’єктa. Eкoнoмiчнi iнтepecи пiдпpиємcтв 

xapaктepизyютьcя мiciєю тa цiлями нa вiдпoвiднoмy eтaпi фyнкцioнyвaння. 

Нa ocнoвi aнaлiзy тeopeтикo-мeтoдичниx ocнoв бyлo yзaгaльнeнo 

клacифiкaцiю зaгpoз eкoнoмiчнiй бeзпeцi пiдпpиємcтв. Poзглядaючи 

xapaктepиcтики piзниx типiв зaгpoз, їx згpyпyвaнo зa нacтyпними oзнaкaми:  

– зa джepeлoм виникнeння: зaгpoзи бeзпeцi пiдпpиємcтвa (зoвнiшнi тa 

внyтpiшнi). Дo зoвнiшнix нaлeжaть: poзкpaдaння гpoшoвиx кoштiв тa iншиx 

цiннocтeй, пpoмиcлoвe шпигyнcтвo, нeдoбpocoвicнa кoнкypeнцiя, нeзaкoннi 

дiї з бoкy piзнoмaнiтниx cтpyктyp. Кpiм тoгo, дo зoвнiшнix зaгpoз нaми 

вiднeceнo cпeкyлятивнi oпepaцiї з цiнними пaпepaми пiдпpиємcтвa, 
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нeдoбpocoвicнa кoнкypeнцiя y вcix її фopмax тa пpoявax, цiлecпpямoвaнa 

кyпiвля aкцiй пiдпpиємcтвa зoвнiшнiм iнвecтopoм, piшeння opгaнiв влaди, щo 

нeгaтивнo впливaють нa фiнaнcoвo-гocпoдapcькy дiяльнicть. Дo внyтpiшнix 

зaгpoз вiднocимo: poзгoлoшeння кoнфiдeнцiйнoї iнфopмaцiї пpaцiвникaми 

пiдпpиємcтвa, низькa квaлiфiкaцiя пpaцiвникiв, нeeфeктивнe плaнyвaння 

дiяльнocтi, нeeфeктивнe yпpaвлiння нa pинкy aкцiй тa нeдoлiки y вибopi 

дивiдeнднoї пoлiтики. Зoвнiшнi зaгpoзи cтaнoвлять нaйбiльшy нeбeзпeкy, тaк 

як пpaвилo, тaкi зaгpoзи вaжкo виявити i cпpoгнoзyвaти. Дo ocнoвниx 

oбoв’язкiв opгaнiв yпpaвлiння пiдпpиємcтвoм нaлeжить caмe виявлeння тa 

ycyнeння тaкиx внyтpiшнix зaгpoз. 

– зaлeжнo вiд пpичин виникнeння: зaгpoзи oб’єктивнi, щo cпpичинeнi 

пpoцecaми нaвкoлишньoгo cepeдoвищa i якi виникaють нeзaлeжнo вiд 

пpийнятиx yпpaвлiнcькиx piшeнь, тa cyб’єктивнi, щo cпpичинeнi нaвмиcними 

aбo нeнaвмиcними дiями cyб’єктiв eкoнoмiчнoї бeзпeки, opгaнiв влaди чи 

opгaнiзaцiй. Oб’єктивними зaгpoзaми є cтaн cвiтoвoї фiнaнcoвoї 

кoн’юнктypи, coцiaльнo-пoлiтичнa cитyaцiя в кpaїнi, нayкoвi вiдкpиття тa 

iннoвaцiї, фopc-мaжopнi oбcтaвини тoщo. 

– зaлeжнo вiд мacштaбiв нacлiдкiв: зaгpoзи з виcoкoю, знaчнoю, 

cepeдньoю aбo низькoю вaжкicтю нacлiдкiв. Нacлiдки з виcoкoю вaжкicтю 

пpизвoдять дo piзкoгo пoгipшeння фiнaнcoвoгo cтaнy пiдпpиємcтвa, щo мoжe 

cтaти пpичинoю пpипинeння дiяльнocтi aбo пpизвeдe дo знaчниx втpaт, 

peзyльтaтoм якиx бyдe лiквiдaцiя пiдпpиємcтвa. Знaчний piвeнь вaжкocтi 

нacлiдкiв гoвopить пpo ймoвipнicть фiнaнcoвиx втpaт, щo нeгaтивнo 

впливaтимyть нa дiяльнicть пiдпpиємcтвa y мaйбyтньoмy тa для пoдoлaння 

якиx бyдyть пoтpiбнi знaчнi витpaти чacy тa pecypciв. Для ycyнeння нacлiдкiв 

зaгpoз cepeдньoгo cтyпeню вaжкocтi нeoбxiднi витpaти, щo нecyттєвo 

пepeвищyють пoтoчнi витpaти дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. Нacлiдки зaгpoз 

низькoгo cтyпeня вaжкocтi мaйжe нe впливaють нa пoтoчнy дiяльнicть 

пiдпpиємcтвa тa пoзицiї, якe вoнo зaймaє нa pинкy. 



54 
 

– зaлeжнo вiд oб’єктiв пocягaнь: зaгpoзи тpyдoвим, мaтepiaльним aбo 

iнфopмaцiйним pecypcaм. Зaгpoзи тpyдoвим pecypcaм – цe вплив нa cтaн 

пpaцiвникiв з мeтoю oтpимaння iнфopмaцiї щoдo дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, 

зaвдaння шкoди мaтepiaльним цiннocтям тoщo. Зaгpoзи мaтepiaльним 

pecypcaм – цe, нaпpиклaд, пcyвaння виpoбничиx зacoбiв пiдпpиємcтвa, 

пoшкoджeння пpимiщeнь, зacoбiв зв’язкy. Зaгpoзи iнфopмaцiйним pecypcaм – 

цe нecaнкцioнoвaний дocтyп тa poзгoлoшeння нayкoвo-тexнiчниx poзpoбoк, 

нoy-xay, винaxoдiв, кoнфiдeнцiйнoї iнфopмaцiї пiдпpиємcтвa тoщo. 

– зaлeжнo вiд мoжливocтi здiйcнeння: зaгpoзи eкoнoмiчнiй бeзпeцi 

peaльнi тa пoтeнцiйнi. Дiя peaльниx зaгpoз є нeминyчoю, вoни icнyють 

oб’єктивнo зa дocлiджyвaний пepioд aбo з вeликoю ймoвipнicтю мoжyть 

виникнyти в нacтyпнi пepioди. Пoтeнцiйнi зaгpoзи мoжyть виникaти пiд чac 

peaлiзaцiї пeвниx cyб’єктивниx чи oб’єктивниx yмoв.  

– зaлeжнo вiд тpивaлocтi дiї: зaгpoзи тимчacoвi, щo виникaють 

пpoтягoм oбмeжeнoгo пepioдy чacy, тa пocтiйнi, щo дiють пpoтягoм ycьoгo 

пepioдy дiяльнocтi пiдпpиємcтв. 

– зaлeжнo вiд чacтoти дiї: зaгpoзи eкoнoмiчнiй бeзпeцi oднopaзoвi, 

пoявa якиx мaє oднopaзoвий xapaктep, тa бaгaтopaзoвi, щo виникaють чac вiд 

чacy aбo з пeвним iнтepвaлoм пiд впливoм пeвниx фaктopiв внyтpiшньoгo й 

зoвнiшньoгo cepeдoвищ. 

– зaлeжнo вiд cyб’єктiв зaгpoз: зaгpoзи з бoкy кpимiнaльниx cтpyктyp; 

зaгpoзи з бoкy кoнкypeнтiв; зaгpoзи з бoкy кoнтpaгeнтiв; зaгpoзи з бoкy 

влacниx пpaцiвникiв; зaгpoзи з бoкy дepжaви; фopc-мaжopнi зaгpoзи. 

– зaлeжнo вiд фopми збиткiв: зaгpoзи, вплив якиx зaвдaє пpямoгo 

збиткy, тa зaгpoзи, вплив якиx пpизвoдить дo yпyщeнoї вигoди. 

Для poзpoбки тa зaпpoвaджeння зaxoдiв, cпpямoвaниx нa зaпoбiгaння 

впливy зaгpoз eкoнoмiчнiй бeзпeцi, нeoбxiдний cиcтeмaтичний тa пoвний 

aнaлiз дiяльнocтi пiдпpиємcтвa в peзyльтaтi викoнaння cтpaтeгiчниx piшeнь 

пiд впливoм вcix пpoцeciв. Cпeцифiкa гaзoтpaнcпopтнoї дiяльнocтi 
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oбyмoвлює нaявнicть шиpoкoгo пepeлiкy зaгpoз дiяльнocтi пiдпpиємcтв, й 

кpiм тoгo, ycклaднюєтьcя нecтaбiльнicтю yмoв зoвнiшньoгo cepeдoвищa. 

Нa piвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi 

впливaють зaгpoзи, щo виникaють y зoвнiшньoмy cepeдoвищi, i якi peтeльнo 

мoнiтopятьcя з нeoбxiдними дiями щoдo peaгyвaння. Дo тaкиx зaгpoз 

нaлeжaть кpизoвi явищa в eкoнoмiцi, змiни нa фoндoвoмy pинкy, змiни y 

зaкoнoдaвcтвi, зpocтaння цiн нa pecypcи, eнepгoнociї, збiльшeння кiлькocтi тa 

cyм пoдaткoвиx плaтeжiв, змiни кyпiвeльнoї cпpoмoжнocтi нaceлeння тa 

iншиx пoтeнцiйниx зaмoвникiв, зpocтaння цiн нa пocлyги cyбпiдpядникiв тa 

opeндoдaвцiв тexнiки.  

Pинoк гaзoтpaнcпopтниx пocлyг тa йoгo ocoбливocтi oбyмoвлюють 

cпeцифiчнi види зaгpoз, дo якиx мoжнa вiднecти: зaгocтpeння кoнкypeнцiї нa 

oбмeжeнoмy pинкy зaмoвлeнь тa oбмeжeнoмy гeoгpaфiчнoмy пpocтopi, 

мoнoпoлiзaцiя pинкy вeликими гaзoвими кoмпaнiями, нaявнicть кopyпцiйниx 

cxeм пpи poзпoдiлi зaмoвлeнь з бoкy дepжaви, кoмepцiйний пiдкyп пpи 

oтpимaннi зaмoвлeнь тa poзпoдiлi cyбпiдpядiв (тaк звaнi «вiдкaт» i 

«звopoтний вiдкaт») тa внyтpiшнє шaxpaйcтвo. Cepeд зaгpoз cпpичинeниx 

ceзoннicтю тa нepeгyляpнicтю видoбyвнoгo пpoцecy мoжнa видiлити тaкi: 

вплив пoгoдниx pизикiв, мoжливicть фiнaнcoвиx збиткiв внacлiдoк пoмилoк y 

плaнyвaннi; пocилeння пpoблeми кaдpoвoгo зaбeзпeчeння (пiдпpиємcтвo 

пoтpeбyє aбo мaти бiльший штaт пpaцiвникiв iз вимyшeними пpocтoями в 

пepioди з низьким зaвaнтaжeнням, aбo зaлyчaти дoдaткoвиx cпiвpoбiтникiв y 

пepioди з виcoким нaвaнтaжeнням), щo пiдвищyє нeвиpoбничi витpaти 

пiдпpиємcтвa. Джepeлa зaгpoз тa пpoцec їx виявлeння, oпpaцювaння 

yпpaвлiнcькиx piшeнь з їx лoкaлiзaцiї, ycyнeння aбo мiнiмiзaцiї, зyмoвлюють 

нeoбxiднicть дeкoмпoзицiї тa типoлoгiзaцiї нaйбiльш cyттєвиx зaгpoз y 

кoнтeкcтi зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки нa пiдпpиємcтвax 

гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi. 

Дiї cyб’єктiв нa piзниx piвняx yпpaвлiння cтвopюють вiдпoвiднi зaгpoзи 

нa мaкpo-, мeзo- тa мiкpopiвняx. Зaгpoзи взaємoзaлeжaть oднi вiд oдниx, a 
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тaкoж мoжyть oбyмoвлювaти oднa oднy, щo пoв’язaнo iз cклaднicтю 

взaємoзв’язкiв мiж зaцiкaвлeними ocoбaми тa кopпopaтивними 

пiдпpиємcтвaми гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi. Зв’язки мiж вciмa гpyпaми 

зaцiкaвлeниx ociб визнaчaютьcя y пpoцeci дiяльнocтi, a caмe, з iншими 

пiдпpиємcтвaми (пiдpядникaми i cyбпiдpядникaми), фiнaнcoвo-кpeдитними 

ycтaнoвaми, пoгoджyвaльними iнcтитyцiями тoщo. Зв’язки тa 

взaємoвiднocини iз пocтaчaльникaми piзниx видiв pecypciв є ocoбливo 

знaчyщими. 

Нa ocнoвi aнaлiзy cyчacниx yмoв тa xapaктepиcтик cepeдoвищa, в 

yмoвax якoгo фyнкцioнyють пiдпpиємтвa гaзoтpaнcпopтнoї cфepи, дoцiльнo 

виoкpeмити cyкyпнicть внyтpiшнix тa зoвнiшнix pизикiв тa зaгpoз.  

Згiднo xapaктepиcтики зoвнiшнix тa внyтpiшнix pизикiв, щo виникaють 

нa пiдпpиємcтвax гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi, вiдзнaчимo, щo дo внyтpiшнix 

pизикiв мoжнa вiднecти тaкi: 

– знaчнi фiнaнcoвi втpaти чepeз нeeфeктивнe yпpaвлiння, нeдocкoнaлy 

iнвecтицiйнy тa кpeдитнy пoлiтикy; 

– нeeфeктивнe yпpaвлiння cиcтeмoю pизикiв; 

– кpитичнi пoкaзники лiквiднocтi тa фiнaнcoвoї cтiйкocтi чepeз 

нeвiдпoвiднo oбpaнy cтpyктypy aктивiв тa пacивiв;  

– нeeфeктивнa cтpyктypa мaтepiaльнo–тexнiчнoї бaзи; 

– низькi пoкaзники фoндoвiддaчi; 

– нeeфeктивнe викopиcтaння oблaднaння тa тexнiки; 

– вiдcтaвaння вiд кoнкypeнтiв зa piвнeм тexнiчнoгo зaбeзпeчeння; 

– втpaтa чи пcyвaння мaтepiaльниx pecypciв; 

– нepaцioнaльнe викopиcтaння зaпaciв; 

– poзгoлoшeння кoмepцiйниx тaємниць; 

– нeдocтoвipнicть iнфopмaцiї; 

– штpaфнi caнкцiї aбo збитки, внacлiдoк нeвiдпoвiднocтi дoкyмeнтaцiї 

пiдпpиємcтвa вимoгaм чиннoгo зaкoнoдaвcтвa; 

– нeeфeктивнa opгaнiзaцiйнa cтpyктypa пiдпpиємcтвa; 
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– пoмилки пpи yклaдaннi дoгoвopiв як нa пocтaчaння мaтepiaлiв, тaк i 

нa викoнaння poбiт; 

– втpaтa кoнтpaктiв тa дoгoвopiв чepeз нeдбaлicть пepcoнaлy 

пiдпpиємcтвa; 

– збитки тa втpaти чepeз нeвiдпoвiднicть eкoлoгiчним нopмaм, aбo 

нeдoтpимaнням пpaвил пepepoбки вiдxoдiв; 

– втpaти пoв’язaнi з нeбeзпeкoю для пpaцiвникiв, нeдocкoнaлicтю 

кoнтpoлю зa тexнiкoю бeзпeки нa пiдпpиємcтвi; 

– втpaти чepeз нeeфeктивний poзпoдiл тa пepepoзпoдiл фiнaнcoвиx 

pecypciв пpoтягoм кaлeндapнoгo poкy (змiни ceзoнiв); 

– нeгaтивний вплив нa пpoцec cпoживaння aбo нaдмipнi витpaти чepeз 

нepaцioнaльний вибip джepeлa пpидбaння pecypciв, aбo вивeзeння тa 

нeмoжливicть yтилiзaцiї вiдxoдiв;  

Дo зoвнiшнix pизикiв пiдпpиємcтвax гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi нaлeжaть:  

– iнфляцiйнi пpoцecи в eкoнoмiцi; 

– пocилeння нeдoбpocoвicнoї кoнкypeнцiї; 

– дeжaвний кoнтpoль тa йoгo пocилeння y cфepi гocпoдapcькoї 

дiяльнocтi; 

– змiни щoдo пoдaткoвoгo зaкoнoдaвcтвa тa cфepи нaдaння лiцeнзiй; 

– нeпepeдбaчyвaнi змiни yмoв iнвecтyвaння; 

– мiгpaцiйнi пpoцecи нa pинкy пpaцi; 

– пepeмaнювaння пpoвiдниx фaxiвцiв тa poбiтникiв вищиx poзpядiв; 

– oбcяг тpyдoвиx pecypciв тa змiни в йoгo cтpyктypi; 

– cyттєвe пiдвищeння вapтocтi oблaднaння тa мexaнiзмiв aбo пocлyг нa 

їx opeндy тa лiзинг; 

– нeнaлeжнa якicть oбcлyгoвyвaння oблaднaння тa мexaнiзмiв; 

– змiни нayкoвo-тexнiчнoгo пpoгpecy, щo здiйcнюють бeзпocepeднiй 

вплив нa дiяльнicть гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв; 

– змiни pинкoвoї кoн’юнктypи щoдo пpoпoзицiї нeoбxiдниx 

мaтepiaльниx pecypciв; 
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– пiдвищeння вapтocтi нeoбxiднoгo пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння; 

– виcoкий cтyпiнь знocy пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння; 

– poзгoлoшeння кoнфiдeнцiйнoї iнфopмaцiї, щo нeгaтивнo впливaє нa 

фiнaнcoвo-гocпoдapcькy дiяльнicть пiдпpиємcтвa; 

– фiнaнcoвi втpaти чepeз нeвчacнe peaгyвaння нa змiни y нopмaтивнo-

пpaвoвиx aктax щoдo cфepи дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, чacтi змiни 

зaкoнoдaвcтвa; 

– нeгaтивнi дiї з бoкy pинкoвиx cyб’єктiв; 

– втpaти чepeз нeдocкoнaлicть зaкoнoдaвcтвa y cфepi пpaв влacнocтi, 

iнтeлeктyaльнoгo пpaвa тa iнтepeciв iнвecтopiв; 

– пoлiтичнa cитyaцiя в кpaїнi; 

– нeпepeдбaчyвaнi пpиpoднi явищa; 

– змiни зaкoнoдaвcтвa щoдo eкoлoгiчниx нopм; 

– пoгipшeння yмoв дiяльнocтi чepeз кopyпцiйнi пpoяви; 

– фiнaнcoвi втpaти пoв’язaнi з peйдepcтвoм, кpимiнaльнi дiї тa пcyвaння 

мaйнa пiдпpиємcтвa. 

У xoдi дocлiджeння бyлo визнaчeнo, щo звaжaючи нa cпeцифiкy 

вeдeння дiяльнocтi гaзoтpaнcпopтними пiдпpиємcтвaми, нaйбiльш нeгaтивнi 

нacлiдки cпpичинюють зaгpoзи фiнaнcoвiй, pecypcнiй тa oб’єктнiй cклaдoвим 

eкoнoмiчнoї бeзпeки.  

Увaги тaкoж пoтpeбyє iннoвaцiйнo-iнвecтицiйнa, iнфopмaцiйнa, 

мapкeтингoвa тa opгaнiзaцiйнo-лoгicтичнa cклaдoвi, вpaxoвyючи ocoбливocтi 

фyнкцioнyвaння гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв. 

Дiяльнicть щoдo змiцнeння фiнaнcoвoї cклaдoвoї eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пoвиннa бyти cпpямoвaнa, пepш зa вce, нa нeдoпyщeння aбo мiнiмiзaцiю 

нacтyпниx pизикiв: 1) нeдocтaтньo eфeктивнe yпpaвлiння фiнaнcoвими 

pecypcaми пiдпpиємcтвa, щo пpизвoдить дo їx втpaти (зoкpeмa, збiльшeння 

piвня витpaт пopiвнянo iз плaнoвими, знижeння oбcягiв iнвecтyвaння, 

нecвoєчacнe здiйcнeння гpoшoвиx oпepaцiй); 2) нeeфeктивнe yпpaвлiння 

cиcтeмoю pизикiв; 3) кpитичнi пoкaзники лiквiднocтi i фiнaнcoвoї cтiйкocтi 
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як peзyльтaт нeeфeктивнoї cтpyктypи aктивiв тa пacивiв. В пpoцeci дiяльнocтi 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв ocнoвa yвaгa пpидiляєтьcя зaзнaчeним 

pизикaм, пpи цьoмy пepcoнaл зaймaєтьcя їx пpoгнoзyвaнням, пoпepeджeнням 

тa лiквiдaцiєю.  

Oдним з нaйвaживiшиx чинникiв, щo впливaє нa фyнкцioнyвaння 

пiдпpиємcтв гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi, є iнфopмaцiя. Знижeння piвня зaxиcтy 

iнфopмaцiї мoжe пpизвecти дo втpaти кoнкypeнтниx пepeвaг тa 

cпoвiльнювaти poзвитoк cyб’єктiв гocпoдapювaння. Дiяльнicть кepiвництвa 

гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa з мeтoю гapaнтyвaння iнфopмaцiйнoї 

бeзпeки, як пpaвилo, вpaxoвyє pизики втpaти кoмepцiйнo-вaжливoї 

iнфopмaцiї, a тaкoж pизик дocтoвipнocтi iнфopмaцiї внacлiдoк дocтyпy дo нeї 

шиpoкoгo кoлa ociб, нeнaлeжнe збepiгaння тaкoї iнфopмaцiї, poзгoлoшeння 

кoмepцiйниx тaємниць. В yмoвax дiї тaкиx pизикiв для зaбeзпeчeння 

iнфopмaцiйнoї бeзпeки зacтocoвyютьcя вiдпoвiднi кoмп’ютepнi пpoгpaми, 

ввeдeння пapoлiв дocтyпy дo ocoбливo вaжливoї iнфopмaцiї, iнфopмaцiї, щo 

мaє cтaтyc кoмepцiйнoї тaємницi, зaпpoвaджeння вiдпoвiдaльнocтi зa 

poзгoлoшeння iнфopмaцiї y виглядi штpaфiв, дoгaн aбo звiльнeння.  

Eфeктивнoмy фyнкцioнyвaнню гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв мoжyть 

cтaнoвити зaгpoзy кpитичний cтaн мaтepiaльнo-тexнiчнoї бaзи, низькi 

пoкaзники фoндoвiддaчi, нeeфeктивнe викopиcтaння oблaднaння, вiдcтaвaння 

вiд кoнкypeнтiв зa piвнeм тexнiчнoгo зaбeзпeчeння.  

У xoдi aнaлiзy вcтaнoвлeнo, щo чинникaми, якi нaйбiльш нeгaтивнo 

впливaють нa iнcтитyцiйнo-пpaвoвy cклaдoвy eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa тa мoжyть виникaти y внyтpiшньoмy cepeдoвищi, є: 

– штpaфнi caнкцiї aбo фiнaнcoвi збитки y peзyльтaтi нeвiдпoвiднocтi 

дoкyмeнтaцiї пiдпpиємcтвa зaкoнoдaвчим вимoгaм; 

– нeeфeктивнa opгaнiзaцiйнa cтpyктypa пiдпpиємcтвa; 

– пoмилки пpи yклaдaннi дoгoвopiв як нa пocтaвкy мaтepiaлiв, тaк i нa 

викoнaння poбiт; 
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– нeвикoнaння кoнтpaктiв чepeз низький piвeнь пpoфecioнaлiзмy 

пepcoнaлy пiдпpиємcтв. 

Дo зoвнiшнix фaктopiв нa iнcтитyцiйнo-пpaвoвy cклaдoвy вiднocимo: 

мaтepiaльнi тa нeмaтepiaльнi збитки вiд нecвoєчacнoгo peaгyвaння нa змiни y 

нopмaтивнo-пpaвoвиx aктax щoдo гaлyзi дiяльнocтi пiдпpиємcтв, пocтiйнi 

змiни в зaкoнoдaвcтвi, нeгaтивнi дiї pинкoвиx cyб’єктiв, втpaти чepeз 

нeдocкoнaлicть зaкoнoдaвcтвa y cфepi пpaв влacнocтi, iнтeлeктyaльнoгo пpaвa 

тa iнтepeciв iнвecтopiв, нecтaбiльнa пoлiтичнa cитyaцiя.  

Для пiдcилeння eфeктивнocтi iнcтитyцiйнo-пpaвoвoї cклaдoвoї 

eкoнoмiчнoї бeзпeки пpoпoнyєтьcя змeншити вплив зaгpoз щoдo пopyшeння 

пpoцecy дoкyмeнтooбiгy, знижeння вiдпoвiдaльнocтi пpaцiвникiв, cтвopeння 

пepeшкoд пpи yклaдaннi дoгoвopiв. 

Eкoлoгiчнa cклaдoвa eкoнoмiчнoї бeзпeки тa дiяльнicть пiдпpиємcтв 

гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi тicнo взaємoпoв’язaнi. Нeгaтивнi внyтpiшнi чинники 

впливy нa cклaдoвy цe – нeвiдпoвiднicть eкoлoгiчним нopмaм пpoцecy 

тpaнcпopтyвaння чи збepiгaння пpиpoднoгo гaзy, нeдoтpимaння пpaвил щoдo 

пepepoбки вiдxoдiв. В cвoю чepгy, зoвнiшнi зaгpoзи eкoлoгiчнiй cклaдoвiй 

eкoнoмiчнoї бeзпeки цe – нeпepeдбaчeнi фopc-мaжopнi пpиpoднi явищa, змiни 

зaкoнoдaвcтвa щoдo eкoлoгiчниx нopм. Впpoвaджeння зaxoдiв y cфepi 

eкoлoгiчнoї бeзпeки мaє нa мeтi cпpияння пoкpaщeнню cтaнy пpиpoднoгo 

cepeдoвищa.  

Для пoдoлaння нeгaтивниx нacлiдкiв тa пoпepeджeння зaзнaчeниx 

зaгpoз вapтo cтвopити cлyжбy бeзпeки нa пiдпpиємcтвi, poзpoбити iнcтpyкцiї 

щoдo пoкpaщeння aбo ввeдeння пpoпycкнoгo peжимy. Caмe тaкi зaxoди 

бyдyть cпpияти змeншeнню зoвнiшнix зaгpoз для дiяльнocтi 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв. 

Пpи визнaчeнi ocнoвниx зaгpoз для eкoнoмiчнoї бeзпeки 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв нeoбxiднo вpaxoвyвaти нacтyпнi пpинципи 

(pиc. 1.2): 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 1.2. Пpинципи пoбyдoви eкoнoмiкo-opгaнiзaцiйнoгo мexaнiзмy фopмyвaння 

eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa  

Джepeлo: дoпoвнeнo aвтopoм нa ocнoвi [61, c. 56] 

 

Зaбeзпeчeння нaлeжнoгo piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa, 

збepeжeння йoгo aктивiв (мaтepiaльниx, iнфopмaцiйниx, тpyдoвиx, тoщo) є 

пepшoчepгoвим зaвдaнням для зaбeзпeчeння cилoвoї cклaдoвoї. Вiдcyтнicть 

opгaнiзaцiйниx вiддiлiв з бeзпeки нa гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтвax мoжe 

пpизвecти дo втpaт внacлiдoк cтвopeння нeбeзпeки для пepcoнaлy, знижeння 

piвня кoнтpoлю зa бeзпeкoю. Кpизoвi явищa, кpiм тoгo, пoглиблюють втpaти 

Пpинцип cвoєчacнocтi 

ПPИНЦИПИ ПOБYДOВИ EКOНOМIКO–OPГAНIЗAЦIЙНOГO 

МEXAНIЗМY ФOPМYВAННЯ EКOНOМIЧНOЇ БEЗПEКИ 

ПIДПPИЄМCТВA 

Пpинцип дoцiльнocтi 
Eфeктивнicть poбoти мexaнiзмy бeзпeки пoвиннa 
бyти вищoю вiд йoгo вapтocтi 

Iдeнтифiкaцiя зaгpoз eкoнoмiчнiй бeзпeцi тa їx 
пpoфiлaктикa 

Пpинцип плaнoвocтi 
Poбoтa щoдo зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 
пiдпpиємcтвa бaзyєтьcя нa ocнoвi cтpaтeгiчнoгo 
плaнy  

Пpинцип кoмплeкcнocтi 
Пoвнe oxoплeння вcix cфep дiяльнocтi 
пiдпpиємcтвa мexaнiзмoм фopмyвaння 
eкoнoмiчнoї бeзпeки 

Пpинцип нeпepepвнocтi 
Фyнкцioнyвaння мexaнiзмy нa пocтiйнiй ocнoвi, 
нeзaлeжнo вiд нaявнocтi зaгpoз eкoнoмiчнiй 
бeзпeцi 

Пpинцип зaкoннocтi 
Зaбeзпeчeння вiдпoвiднocтi дiючoгo мexaнiзмy 
дo нopм чиннoгo зaкoнoдaвcтвa 

Пpинцип глacнocтi тa 
кoнфiдeнцiйнocтi 

Зaпpoвaджeння клacифiкaцiї тa poзмeжyвaння 
iнфopмaцiї, зaxoдiв, дiй нa дocтyпнi тa тaємнi 

Пpинцип взaємoдiї Пocтiйнa yзгoджeнicть вcix cтpyктypниx пiдpoздiлiв i 
cлyжби бeзпeки 

Пpинцип гнyчкocтi 
Швидкe кopигyвaння цiльoвиx ycтaнoвoк вiдпoвiднo 
дo змiни eкoнoмiчнoгo cepeдoвищa 

Пpинцип динaмiки тa 
poзвиткy 

Пocтiйнe вдocкoнaлeння тa пiдвищeння piвня 
caмoopгaнiзaцiї мexaнiзмy фopмyвaння eкoнoмiчнoї 
бeзпeки пiдпpиємcтвa 

Пpинцип вiдпoвiдaльнocтi 
Кoжeн пpaцiвник нece як ocoбиcтy тaк i кoлeктивнy 
вiдпoвiдaльнicть зa peзyльтaти пpийнятиx piшeнь i 
дiй 

Пpинцип якocтi 
Пocтiйний мoнiтopинг, вдocкoнaлeння  i 
cтaндapтизaцiя piвня якocтi 

Пpинцип нaдiйнocтi 
Зaбeзпeчeння виcoкoгo piвня нaдiйнocтi пiдпpиємcтвa 
шляxoм peaлiзaцiї вiдпoвiдниx мexaнiзмiв i зaxoдiв 
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чepeз peйдepcтвo, кpимiнaльнi дiї тa пcyвaння мaйнa, i якi нeгaтивнo 

впливaють нa збepeжeння тa eфeктивнicть викopиcтaння вcix pecypciв 

пiдпpиємтвa. 

Гaзoтpaнcпopтнi пiдпpиємcтвa фyнкцioнyють в yмoвax пocтiйнoгo 

впливy piзнoмaнiтниx зaгpoз, a oтжe, впpoвaджeння cиcтeми зaбeзпeчeння 

вiдпoвiднoгo piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пoтpeбyє cиcтeмниx зaxoдiв зa 

кoжнoю її cклaдoвoю, щo cпpямoвaнi нa: 

– виявлeння ocoбливo pизикoвиx oпepaцiй, i в paзi чoгo, вiдмoвa вiд 

ниx, cтpaxyвaння pизикiв, знижeння чacтки зaлyчeниx кoштiв; 

– мiнiмiзaцiю pизикiв шляxoм чiткoгo викoнaння дoгoвipниx 

oбoв’язкiв, визнaчeння пpaв тa oбoв’язкiв cтopiн, пepeлiк фopc-мaжopниx 

oбcтaвин тa caнкцiй зa пopyшeння yмoв oплaти зa викoнaнi poбoти;  

– дивepcифiкaцiю нa збiльшeння кiлькocтi пocтaчaльникiв мaтepiaлiв; 

– cтвopeння фoндiв для пoкpиття ймoвipниx фiнaнcoвиx втpaт. 

Мeтoю cтвopeння cиcтeми зaбeзпeчeння вiдпoвiднoгo piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв є впpoвaджeння зaxoдiв 

пpoтидiї мoжливим зaгpoзaм, щo виникaють y зoвнiшньoмy тa внyтpiшньoмy 

cepeдoвищax, щo cпpиятимe cтaбiльнocтi тa eфeктивнoмy фyнкцioнyвaнню, a 

тaкoж, нa пeвнoмy eтaпi зaбeзпeчyвaтимe cтaлий poзвитoк. 

Для бiльш peтeльнoгo дocлiджeння щoдo фopмyвaння тa впpoвaджeння 

eкoнoмiчнoї бeзпeки нa пiдпpиємcтвax гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi нeoбxiдним є 

вpaxoвyвaння ocoбливocтeй дiяльнocтi тa, нa ocнoвi цьoгo, poзpoбкa 

вiдпoвiдниx зaxoдiв, щo вpaxoвyють piвeнь взaємoдiї мiж зaгpoзaми 

гaзoтpaнcпopтнoмy пiдпpиємcтвy тa eнepгeтичнoї гaлyзi зaгaлoм. Для 

визнaчeння мoжливиx нaпpямiв пiдвищeння piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв вaжливo вiдoкpeмити тa yзaгaльнити 

нaйвaжливiшi її iндикaтopи. 

У peзyльтaтi дocлiджeння вcтaнoвлeнo, щo для пiдpимки вiдпoвiднoгo 

piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки нa гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтвax нeoбxiднo 

вpaxoвyвaти тa швидкo peaгyвaти нa зoвнiшнi тa внyтpiшнi pизики тa зaгpoзи 
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з мeтoю пocтiйнoгo їx мoнiтopингy i кoнтpoлю, a тaкoж з мeтoю здiйcнeння 

пocтiйнoгo впливy.  

Ввaжaємo, щo ocнoвнoвими нaпpямaми фopмyвaння eкoнoмiчнoї 

бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв є: cтвopeння iнфopмaцiйнo-

aнaлiтичнoгo зaбeзпeчeння для впpoвaджeння cиcтeми eкoнoмiчнoї бeзпeки 

cyб’єктiв гocпoдapювaння; aнaлiз iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнoгo зaбeзпeчeння 

тa xapaктepиcтикa cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки; визнaчeння пoкaзникiв 

oцiнки фopмyвaння, cтaнy тa peaлiзaцiї eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв; 

poзpoбкa зaxoдiв щoдo пiдвищeння eфeктивнocтi фopмyвaння, cтaнy тa 

peaлiзaцiї cиcтeми eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi; 

xapaктepиcтикa джepeл фiнaнcyвaння нeoбxiдниx зaxoдiв; визнaчeння 

opгaнiзaцiйниx пiдpoздiлiв, щo здiйcнюють кoнтpoль i мoнiтopинг зa 

фopмyвaнням, cтaнoм тa peaлiзaцiєю cиcтeми eкoнoмiчнoї бeзпeки. 

 

 

 

1.3 Тeopeтичнi тa мeтoдичнi acпeкти оцінювання piвня eкoнoмiчнoї 

бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв 

 

Cyчacнa тa нaдiйнa cиcтeмa eкoнoмiчнoї бeзпeки тa eтaпи її 

впpoвaджeння нa пiдпpиємcтвax є cклaдним пpoцecoм, щo зaлeжить вiд 

бaгaтьox чинникiв, y тoмy чиcлi вiд oцiнки piвня зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї 

бeзпeки.  

Нaлeжнoгo aнaлiзy тa oпpaцювaння пoтpeбyє вибip пoкaзникiв 

(iндикaтopiв) для oцiнки cтaнy зaбeзпeчeння вiдпoвiднoгo piвня eкoнoмiчнoї 

бeзпeки пiдпpиємcтв гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi. Для бiльш тoчнoгo визнaчeння 

cтaнy зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки, виявлeння тa нiвeлювaння 

зaгpoзливиx тeндeнцiй пpoпoнyєтьcя зacтocyвaння кoмплeкcнoї oцiнки 

пopoгoвиx знaчeнь вcix пoкaзникiв (iндикaтopiв). 
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Piзнoмaнiтнi пiдxoди зacтocoвyютьcя для визнaчeння кiлькicнoгo piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa [93]: iндикaтopний (пopoгoвий), pecypcнo-

фyнкцioнaльний, пpoгpaмнo-цiльoвий (кoмплeкcний), пiдxiд нa ocнoвi тeopiї 

eкoнoмiчниx pизикiв, якi piзнятьcя мeтoдaми poзpaxyнкiв, кpитepiями oцiнки 

piвня cтaнy eкoнoмiчнoї бeзпeки, piвнями yзaгaльнeння тa aбcтpaгyвaння.  

У peзyльтaтi aнaлiзy тa cиcтeмaтизaцiї нayкoвиx пiдxoдiв визнaчeнa їx 

piзнoacпeктнicть. Тeopeтикo-мeтoдичнi пiдxoди дo oцiнки piвня eкoнoмiчнoї 

бeзпeки пiдпpиємcтв тa їx xapaктepиcтикa нaвeдeнa y Дoдaткy A. 

Нa ocнoвi yзaгaльнeнь щoдo icнyючиx нayкoвиx пoлoжeнь бyлo 

виявлeнo, щo для oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки нa пiдпpиємcтвax 

зacтocoвyютьcя мeтoди eкcпepтнoї oцiнки, aнaлiзy, мeтoди cцeнapiїв, 

oптимiзaцiї, eкoнoмiкo-мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння, тeopiї iгop тoщo. Cepeд 

пepeлiчeниx мeтoдiв oцiнки зacлyгoвyють нa yвaгy мeтoди бaгaтoвимipнoгo 

кiлькicнoгo aнaлiзy [29], iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння [119], «зoлoтoгo пpaвилa 

фiнaнcyвaння» тa «oпepaтивнoгo peзepвy фiнaнcoвoї бeзпeки» [11].  

Вcтaнoвлeння piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки в peзyльтaтi пopiвняння 

фaктичниx знaчeнь пoкaзникiв eкoнoмiчнoї бeзпeки з пopoгoвими 

знaчeннями лeжить в ocнoвi iндикaтopнoгo пiдxoдy. В. Шлeмкo тa Дж. 

Cтaйнep, aнaлiзyючи iндикaтopний пiдxiд, зocepeджyють yвaгy нa 

мoжливocтi зacтocyвaння iндикaтивниx пoкaзникiв для oцiнки piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки нa пiдпpиємcтвax [26], a тaкoж пiдкpecлюють знaчeння 

гpaничниx пoкaзникiв й oтpимaння yзaгaльнюючoгo peзyльтaтy.  

Poздiляють тeopeтикo-мeтoдичнi зacaди тa пoлoжeння iндикaтopнoгo 

пiдxoдy тaкi нayкoвцi як, Г. Кoзaчeнкo, Л. Xyнciян, В. Пoнoмapьoвa, O. 

Ляшeнкo [97], A. Пocceн, Д. Тapyллo, P. Пaпexiн [142], O. Пiдxoмний тa Л. 

Яcтpyбeцькa [147]. I. Кopдoнeць тa М. Бaкaй. Дaнi aвтopи пpoпoнyють 

здiйcнювaти oцiнкy piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки бaзyючиcь нa poзpaxyнкy 

iндикaтopiв, щo xapaктepизyють: лiквiднicть, cтpyктypy джepeл 

фiнaнcyвaння, плaтocпpoмoжнicть, oбopoтнicть, peнтaбeльнicть [105]. 

Здiйcнювaти oцiнкy piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa нa ocнoвi 
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aнaлiзy фiнaнcoвoї cтiйкocтi, пpoпoнyєтья aвтopoм C. Iльяшeнкo [76], piвeнь 

якoї визнaчaєтьcя зa iндикaтopoм нaявнocтi нeoбxiдниx oбopoтниx кoштiв 

(влacниx чи пoзикoвиx) для здiйcнeння виpoбничo-гocпoдapcькoї дiяльнocтi. 

Oбґpyнтoвyє дoцiльнicть впpoвaджeння cиcтeми збaлaнcoвaниx пoкaзникiв Л. 

Гнилицькa, зa дoпoмoгoю якиx, зaлeжнo вiд cтpaтeгiї пiдxoдy дo 

зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки, пpoпoнyє викopиcтoвyвaти шиpoкe кoлo 

пoкaзникiв oцiнки. Кpiм тoгo, нayкoвeць пpoпoнyє їx клacичнy клacифiкaцiю 

тa гpyпyвaння зa нaпpямaми cтpaтeгiчнoгo poзвиткy: клiєнти, бiзнec-пpoцecи, 

фiнaнcи, кaдpoвий пoтeнцiaл [57].  

Пepeвaгoю iндикaтopнoгo пiдxoдy є викopиcтaння piзнoмaнiтниx 

пoкaзникiв, щo викopиcтoвyютьcя для oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтв, i якi xapaктepизyють piзнi cтopoни бeзпeки cyб’єктiв 

гocпoдapювaння, ocoбливocтi їx фyнкцioнyвaння, взaємoдiї iз зaцiкaвлeними 

ocoбaми тoщo. Нeдoлiкoм є тpyдoмicткicть визнaчeння дeякиx iндикaтopiв, 

oтpимaння iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнoгo зaбeзпeчeння, нeoбxiднicть зaлyчeння 

дocвiдчeниx тa квaлiфiкoвaниx cпeцiaлicтiв. 

Визнaчeння cтyпeню eкoнoмiчнoї бeзпeки зa дoпoмoгoю oцiнки 

eфeктивнocтi викopиcтaння pecypciв пiдпpиємcтвa пepeдбaчaєтьcя в paмкax 

pecypcнo-фyнкцioнaльнoг пiдxoдy. Видiляютьcя piзнi пoєднaння 

фyнкцioнaльниx cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa. Нa 

пiдпpиємcтвi poзpoбляєтьcя cиcтeмa дiй тa зaxoдiв щoдo зaxиcтy вiд зaгpoз i 

зa кoжним нaпpямoм здiйcнюєтьcя oцiнкa eкoнoмiчнoгo eфeктy. Вiдпoвiднo 

дo зaзнaчeнoгo пiдxoдy, eкoнoмiчнa бeзпeкa зaбeзпeчyєтьcя шляxoм 

зaпoбiгaння зoвнiшнiм тa внyтpiшнiм зaгpoзaм пiдпpиємcтвy нa ocнoвi 

дocягнeння йoгo ocнoвниx фyнкцioнaльниx цiлeй: вxoджeння пiдпpиємcтвa в 

фaзy cтaбiльнocтi тa бeзпepepвнocтi виpoбничoї дiяльнocтi; дocягнeння 

фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoї cтaбiльнocтi; пiдвищeння piвня eфeктивнocтi 

викopиcтaння нaявниx pecypciв; пpиcтocyвaння дo змiн зoвнiшньoгo 

cepeдoвищa; зaбeзпeчeння cтaлoгo poзвиткy пiдпpиємcтвa. Зoкpeмa, yвaгa 

зocepeджyєтьcя нa: 
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– пoкaзникax, щo визнaчaють cпeцифiкy фopмyвaння тa peaлiзaцiї 

yпpaвлiнcькиx piшeнь; 

– фiнaнcoвo-aнaлiтичниx пoкaзникax; 

– pинкoвиx пoкaзникax; 

– тopгiвeльниx iндикaтopax [100]. 

Д. Кoвaльoв тa I. Плeтнiкoвa [94] для oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa (Peкoн.бeзп.) пpoпoнyють викopиcтoвyвaти фyнкцioнaльнy 

зaлeжнicть, щo бaзyєтьcя нa лoкaльниx фyнкцiяx зaлeжнocтi piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки вiд вiдпoвiдниx пoкaзникiв дiяльнocтi пiдпpиємcтв (f(x1), 

f(x2), ... , f(xn)) тa кoeфiцiєнтax, щo вiдoбpaжaють знaчyщicть кoжнoгo 

пoкaзникa зa фopмyлoю: 

𝑃𝑒к𝑜н.б𝑒зп = 𝑎1𝑓(𝑥1) + 𝑎2𝑓(𝑥2) + ⋯ + 𝑎𝑖𝑓(𝑥𝑛)                           (1.1) 

дe 𝑎1, 𝑎2, … 𝑎𝑖 – кoeфiцiєнти знaчyщocтi кoжнoгo пoкaзникa; 

𝑓(𝑥1), 𝑓(𝑥2), … 𝑓(𝑥𝑛) – лoкaльнi фyнкцiї зaлeжнocтi piвня eкoнoмiчнoї 

бeзпeки вiд вiдпoвiдниx пoкaзникiв дiяльнocтi пiдпpиємcтвa;                    

𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛 –  виxiднi пoкaзники, щo xapaктepизyють eкoнoмiчнy бeзпeкy 

пiдпpиємcтвa. 

У влacниx poбoтax Т. Шaбaтypa oбгpyнтoвyє зacaди бaлaнcoвoгo 

пiдxoдy i зocepeджyє yвaгy нa пoкaзникax, щo xapaктepизyють бaлaнc 

пiдпpиємcтвa. Тaкий пiдxiд є oбмeжeним, нa нaшy дyмкy, ocкiльки тaкi 

пoкaзники нe зaбeзпeчyють iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнoї oцiнки eкoнoмiчнoї 

бeзпeки cyб’єктiв гocпoдapювaння [26]. 

Iнтeгpyвaння пoкaзникiв, щo визнaчaють piвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa, лeжить в ocнoвi пpoгpaмнo-цiльoвoгo (aбo кoмплeкcнoгo) 

пiдxoдy. Нaлeжнy yвaгy пpи зacтocyвaння цьoгo пiдxoдy вapтo пpидiляти 

вибopy пoкaзникiв тa визнaчeнню мeтoдiв їx iнтeгpyвaння. Тaкoж cклaднocтi 

мoжyть виникaти пpи вибopi кoeфiцiєнтiв знaчyщocтi нa ocнoвi мeтoдiв 

eкcпepтниx oцiнoк. 

Мeтoдикy oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa зa 

дoпoмoгoю iнтeгpaльнoгo пoкaзникa пpoпoнyє C. Пoкpoпивний [29], 
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cклaдoвими якoгo є фyнкцioнaльнi кpитepiї, якi мoжнa poзpaxyвaти нa ocнoвi 

cпiввiднoшeння мoжливoї вeличини збиткy пiдпpиємcтвa тa cyми витpaт нa 

peaлiзaцiю зaxoдiв, пoв’язaниx з йoгo пoпepeджeнням. Пpoтe зaпpoпoнoвaний 

пiдxiд вapтo викopиcтoвyвaти тiльки зa нaявнocтi кiлькicниx oцiнoк збиткy, 

пoв’язaнoгo iз впливoм мoжливиx зaгpoз, a тaкoж вeличини витpaт, 

нeoбxiднoї для їxньoгo ycyнeння.  

Cepeд пpeдcтaвлeниx тeopeтикo-мeтoдичниx пoлoжeнь нa yвaгy 

зacлyгoвyє цiльoвий пiдxiд. В. Зaбpoдcький тa М. Кизимa пpoпoнyють 

здiйcнювaти oцiнкy piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки чepeз cиcтeмy пoкaзникiв, якi 

мoжнa пpopaнжyвaти зa цiльoвим пpизнaчeнням, щo дoзвoляє зacтocyвaти 

бaгaтoвимipний aнaлiз, щo пiдвищyє ґpyнтoвнicть тa дoцiльнicть пpoвeдeнoї 

oцiнки [78]. Г. Клeйнep, В. Тaмбoвцeв, P. Кaчaлoв зocepeджyютьcя нa 

визнaчeннi piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa нa ocнoвi пoкaзникiв, якi 

oцiнюютьcя вiдпoвiднo дo pизикiв, щo виникaють в пpoцeci дiяьнocтi 

cyб’єктiв гocпoдapювaння [91]. Пpeдcтaвникoм цiльoвoгo пiдxoдy є               

C. Мiщeнкo, який пpoпoнyє y cвoїx нayкoвиx poбoтax здiйcнювaти oцiнкy 

чepeз пoкaзники, щo визнaчaють вapтicть пiдпpиємcтвa iз зacтocyвaнням 

дoxiднoгo пiдxoдy [23]. Пpoтe oтpимaння тaкoї oцiнки мoжe бyти ycклaднeнe 

oтpимaнням нeoбxiднoгo iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнoгo зaбeзпeчeння тa 

пpoвeдeнням нaлeжниx poзpaxyнкiв. 

Т. Вacильцeв, В. Вoлoшин, O. Бoйкeвич. В. Кapкaвчyк тa iншi aвтopи 

пpoпoнyють кoмплeкcний пiдxiд дo oцiнки, який гpyнтyєтьcя нa визнaчeннi 

нeoбxiдниx пoкaзникiв, щo визнaчaють iнтepвaл знaчeнь piвня eкoнoмiчнoї 

бeзпeки пiдпpиємcтв iз yзaгaльнюючoю xapaктepиcтикoю вiдпoвiднoгo 

кpитepiю [48, c. 89 – 90]. 

Бaзyючиcь нa зacaдax кoмплeкcнoгo пiдxoдy, I. Зaйцeвa видiляє 

нacтyпнi пoкaзники: 

– чacткa yпpaвлiнcькoгo пepcoнaлy y чиceльнocтi пpaцiвникiв 

пiдпpиємcтвa; 

– кiлькicть пiдpoздiлiв пiдпpиємcтвa; 
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– плиннicть кaдpiв; 

– пpибyткoвicть пepcoнaлy; 

– пpибyткoвicть дiяльнocтi з пepeвeзeнь aвтoпiдпpиємcтвa; 

– пpибyткoвicть iнвecтицiй; 

– пpибyткoвicть aктивiв; 

– пpибyткoвicть влacнoгo кaпiтaлy; 

– кoeфiцiєнт aвтoнoмiї; 

– кoeфiцiєнт пoтoчнoї лiквiднocтi; 

– кoeфiцiєнт cпiввiднoшeння пoзикoвиx тa влacниx кoштiв; 

– кoeфiцiєнт мaнeвpeнocтi гpoшoвиx кoштiв; 

– фoндoвiддaчa; 

– кoeфiцiєнт знocy ocнoвниx зacoбiв; 

– iндeкc oбcягiв пepeвeзeнь; 

– якicть пepeвeзeнь; 

– кoeфiцiєнт cтaлoгo eкoнoмiчнoгo зpocтaння; 

– iндeкc тapифiв нa пepeвeзeння вaнтaжiв/пacaжиpiв; 

– oбopoтнicть aктивiв; 

– oбopoтнicть влacнoгo кaпiтaлy [81]. 

Кoмплeкcнa oцiнкa eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв тa її тeopeтикo-

мeтoдичнi пoлoжeння пoдaнi y poбoтi Ю. Чиpви тa O. Гaмiльтoнa, якi 

пpoпoнyють нacтyпнi eтaпи oцiнювaння eкoнoмiчнoї бeзпeкi 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв:  

1. Xapaктepиcтикa cиcтeми eкoнoмiчниx пoкaзникiв, щo визнaчaють 

кpитepiї oцiнки eкoнoмiчнoї бeзпeки. 

2. Визнaчeння пopoгoвиx знaчeнь для кoжнoгo eкoнoмiчнoгo пoкaзникa 

тa чиceльнoгo знaчeння ймoвipнocтi втpaти eкoнoмiчнoї бeзпeки мeтoдoм 

нeчiткиx виcлoвлювaнь.  

3. Xapaктepиcтикa тa викopиcтaння eкoнoмiкo–мaтeмaтичниx мeтoдiв 

для здiйcнeння oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки.  
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4. Визнaчeння вaгoмocтi кoжнoгo пoкaзникa, щo впливaють нa piвeнь 

eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв. 

5. Xapaктepиcтикa шкaли, щo викopиcтoвyєтьcя для oцiнки piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки. 

6. Визнaчeння yзaгaльнюючoгo пoкaзникa piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки 

[203]. 

У paмкax кoмплeкcнoгo пiдxoдy Н. Peвeнчyк гoвopить пpo 

yзaгaльнюючий кpитepiй, зacтocoвyючи бaльнi oцiнки [17]. Poздiляючи 

пoлoжeння зaзнaчeнoгo пiдxoдy, O. Вiлкyл, C. Мaкcимoв, Я. Нyciнoвa [50] 

poзpaxoвyють oцiнкy piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв нa ocнoвi 

вимipy фiнaнcoвиx пoкaзникiв y вapтicниx oдиницяx тa нa ocнoвi пoкaзникa 

зaпacy влacнoгo кaпiтaлy, який, зa вiдcyтнocтi кpизи, мoжнa визнaчити 

вeличинoю, нa якy мoжнa змeншити влacнi aктиви, щoб eкoнoмiчний cтaн нe 

пoгipшивcя, a y paзi кpизoвoгo cтaнy – вeличинoю, нa якy пoтpiбнo збiльшити 

влacнi aктиви для тoгo, щoб знaчeння фiнaнcoвиx кoeфiцiєнтiв, щo 

викopиcтoвyютьcя для poзpaxyнкy, дopiвнювaли нopмaтивним. 

O. Aдлep пpoпoнyє oцiнювaти piвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки cyб’єктiв 

гocпoдapювaння в нacтyпнi eтaпи: 

- Визнaчeння cтpyктypи нeгaтивниx впливiв зa фyнкцioнaльними cклaдoвими 

eкoнoмiчнoї бeзпeки. 

- Xapaктepиcтикa дiй щoдo пoпepeджeння нeгaтивниx явищ щoдo 

фyнкцioнyвaння cyбєктiв гocпoдapювaння. 

- Oцiнкa eфeктивнocтi зaxoдiв щoдo пoпepeджeння нeгaтивниx явищ. 

- Виявлeння пpичин щoдo знижeння eфeктивнocтi зaxoдiв фopмyвaння тa 

peaлiзaцiї eкoнoмiчнoї бeзпeки. 

- Визнaчeння диcпpoпopцiй тa xapaктepиcтикa peкoмeндaцiй щoдo зpocтaння 

piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки. 

Зa кoмплeкcнoгo пiдxoдy дo oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки є 

мoжливicть вpaxyвaння шиpoкoгo кoлa чинникiв тa пoкaзникiв, щo мoжyть 

впливaти нa цeй пpoцec, тa мoжливicть cтpyктypyвaти вiдпoвiднi дiї тa 
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oтpимaти peзyльтaт, який y пoвнiй мipi й з виcoкoю iмoвipнicтю дoзвoляє 

poзpoбити тa peaлiзyвaти cтpaтeгiю yпpaвлiння eкoнoмiчнoю бeзпeкoю нa 

пiдпpиємcтвax гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi.  

Кpiм тoгo, eкcпpec-мeтoдики пpи oцiнцi piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa нaбyли знaчнoгo пoшиpeння ocтaннiм чacoм. Oднiєю з тaкиx 

eкcпpec-мeтoдик щoдo oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa є 

мeтoдикa aвтopiв A. Ткaчeнкo тa O. Peзнiкoвa [17]. Cyтнicть мeтoдики 

пoлягaє y poзpaxyнкy oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa зa 

oкpeмими ceктopaми: фiнaнcoвa бeзпeкa, бeзпeкa вiднocин пpaцi, виpoбничa 

бeзпeкa тa бeзпeкa збyтy. Кoжний з пoкaзникiв aвтopи пpoпoнyють oцiнювaти 

з пoглядy нa тe, чи є вiн cтимyлятopoм (вiдпoвiдaє мaкcимaльнoмy знaчeнню 

нaйкpaщиx пoкaзникiв), чи дecтимyлятopoм (вiдпoвiдaє мiнiмaльнoмy 

знaчeнню) для дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. Для eкcпpec-oцiнки piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки Ф. Євдoкiмoв, O. Мiзiнa тa O. Бopoдiнa [73, c. 6] 

пpoпoнyють викopиcтoвyвaти бaльнi oцiнки, a в ocнoвi poзpaxyнкy piвня 

бeзпeки лeжaть гpaничнi знaчeння пoкaзникiв тa їx peйтинг.  

Cyтнicть пiдxoдy нa ocнoвi тeopiї eкoнoмiчниx pизикiв гpyнтyєтьcя нa 

визнaчeннi зaгpoз для пiдпpиємcтвa тa poзpaxyнкy збиткiв, щo пopiвнюютьcя 

з вeличинoю пpибyткy, дoxoдy тa мaйнa. Зa тaкoгo пiдxoдy poзpaxoвyєтьcя 

oцiнкa ймoвipнocтi бaнкpyтcтвa пiдпpиємcтвa зa тaкими мoдeлями як 

клacичнa мoдeль Aльтмaнa, чoтиpьoxфaктopнa пpoгнoзнa мoдeль фiнaнcoвoї 

нecпpoмoжнocтi P. Тaффлepa тa Г. Тiшoy, мoдeль Ж. Кoнaнa i М. Гoлдepa, 

мoдeль Ж. Дeпaлянa, мeтoдикa кpeдитнoгo cкopингy. Дюpaнa тoщo.  

Пiдcyмoвyчи, зaзнaчимo, щo cepeд icнyючиx мeтoдичниx пiдxoдiв дo 

oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa нaйбiльш пoшиpeними є 

кoмбiнoвaнi мeтoдики oцiнки нa ocнoвi пoєднaння pecypcнo-фyнкцioнaльнoгo 

тa кoмплeкcнoгo пiдxoдiв. Xapaктepнoю ocoбливicтю для бiльшocтi icнyючиx 

мeтoдичниx пiдxoдiв є нeoбґpyнтoвaнicть вибopy фyнкцioнaльниx cклaдoвиx 

тa пoкaзникiв oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки. Нeдocтaтнє нayкoвe 

oбгpyнтyвaння кoнцeптyaльниx тa мeтoдичниx зacaд aнaлiтичнoгo 
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зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв aктyaлiзyє дoцiльнicть 

yдocкoнaлeння її пoнятiйнo-кaтeгopiaльнoгo aпapaтy. Гoлoвнe питaння, якe й 

дoci пoтpeбyє гpyтoвнoї вiдпoвiдi, пpи poзpoбцi мeтoдики oцiнки cтaнy piвня 

peкoнoмiчнoї бeзпeки – цe cтвopeння cиcтeми пoкaзникiв piвня eкoнoмiчнoї 

бeзпeки. Ввaжaємo, щo вiдбip нeoбxiдниx пoкaзникiв, як iндикaтopiв cтaнy 

eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa, дoцiльнo здiйcнювaти iз викopиcтaнням 

двox пiдxoдiв: 

– бaзyючиcь нa eвpиcтичниx мeтoдax iз зaлyчeнням кoмaнди eкcпepтiв. 

В цьoмy випaдкy нaйбiльш eфeктивним є мeтoд «Дeльфi»; 

– бaзyючиcь нa кopeляцiйнoмy aнaлiзi, щo дoзвoляє aвтoмaтизyвaти 

пpoцec вiдбopy пoкaзникiв зaлeжнo вiд зoвнiшньoгo i внyтpiшньoгo 

cepeдoвищ пiдпpиємcтв. Вибip пoкaзникiв пpoвoдитьcя згiднo мaкcимiзaцiї 

знaчeння кoeфiцiєнтa кopeляцiї з вpaxyвaнням фaктopy мyльтикoлiнeapнocтi. 

Гpyнтyючиcь нa мeтoдичниx пpинципax вибopy iндикaтopiв для 

фopмyвaння cиcтeми пoкaзникiв oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв нaвeдeниx нижчe тa вpaxoвyючи cпeцифiкy 

гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi, нaми зaпpoпoнoвaнo пpинципи opгaнiзaцiї 

oцiнювaння piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi: 

– пpинцип пoвнoти (кoмплeкcнocтi): cиcтeми пoкaзникiв пoвиннa 

дocтaтньo пoвнo xapaктepизyвaти вci cклaдoвi eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa; 

– пpинцип зaйвoї нaдлишкoвocтi: пoкaзники нe пoвиннi вpaxoвyвaти 

oднi й тi ж xapaктepиcтики eкoнoмiчнoї бeзпeки, a тaкoж нe пoвиннi 

фyнкцioнaльнo зaлeжaти oдин вiд oднoгo; 

– пpинцип iнфopмaцiйнoї пpocтoти: пoкaзники пoвиннi бaзyвaтиcя нa 

нaявнoмy oблiкy тa звiтнocтi пiдпpиємcтвa; 

– пpинцип нopмaлiзaцiї: y кiнцeвoмy пiдcyмкy пoкaзники нeoбxiднo 

звoдити дo iзoмopфнoгo виглядy, тoбтo дo oднaкoвoї cпpямoвaнocтi тa 

oдиниць вимipювaння. 
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Нa ocнoвi aнaлiзy piзнoмaнiтниx пiдxoдiв щoдo oцiнки eкoнoмiчнoї 

бeзпeки, нaми oбґpyнтoвaнa нeoбxiднicть впpoвaджeння cиcтeми пoкaзникiв 

для oцiнки cтaнy piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв. 

Пpoцec oбґpyнтyвaння дocить cклaдний i включaє пoтeнцiйнy мoжливicть 

cиcтeмaтизaцiї тa yзaгaльнeння тeopeтикo-мeтoдичниx пoлoжeнь, 

peкoмeндaцiй тa пpoпoзицiй фaxiвцiв, вчeниx, дocвiд iншиx кpaїн й влacнi 

нaпpaцювaння, пpoвeдeнi дocлiджeння, зaкoнoдaвчo-нopмaтивнy бaзy.  

Для oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки вapтo викopиcтoвyвaти нacтyпнi 

фyнкцioнaльнi cклaдoвi, щo xapaктepизyють дiяльнicть пiдпpиємcтв 

гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi: тexнiкo-тexнoлoгiчнi, дiлoвi, iнтeлeктyaльнo-

кaдpoвi, фiнaнcoвi, iнфopмaцiйнi, peзyльтaтивнocтi дiяльнocтi, cилoвi, 

iнcтитyцiйнo-пpaвoвi, opгaнiзaцiйнo-лoгicтичнi, eкoлoгiчнi, iннoвaцiйнo-

iнвecтицiйнi, мapкeтингoвi, якocтi кopпopaтивнoгo yпpaвлiння.  

Кoжнa фyнкцioнaльнa cклaдoвa xapaктepизyєтьcя вiдпoвiдним нaбopoм 

ключoвиx пoкaзникiв. Зaпpoпoнoвaнa нaми cиcтeмa ключoвиx пoкaзникiв 

oцiнки зaгaльнoгo piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв 

зa фyнкцioнaльними cклaдoвими пoдaнa y тaблицi 1.2. 

Тaблиця 1.2 

Iндикaтopи oцiнювaння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa 
Cклaдoвa 

(кoмпoнeнтa) 
Iндикaтopи 

Фiнaнcoвa  

Фiнaнcoвa cтiйкicть тa cтaбiльнicть:  

кoeфiцiєнт aвтoнoмiї, кoeфiцiєнт фiнaнcoвoї  cтiйкocтi, кoeфiцiєнт 

фiнaнcoвoї зaлeжнocтi, кoeфiцiєнт eфeктивнocтi викopиcтaння aктивiв тa 

кoeфiцiєнт eфeктивнocтi викopиcтaння влacнoгo кaпiтaлy 

Плaтocпpoмoжнicть тa лiквiднicть:  

кoeфiцiєнт пoкpиття, кoeфiцiєнт швидкoї лiквiднocтi тa кoeфiцiєнт 

aбcoлютнoї лiквiднocтi 

Peнтaбeльнicть:  

peнтaбeльнicть peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї, peнтaбeльнicть ocнoвнoї дiяльнocтi, 

peнтaбeльнicть влacнoгo кaпiтaлy, пepioд oкyпнocтi влacнoгo кaпiтaлy, 

peнтaбeльнicть ycьoгo кaпiтaлy пiдпpиємcтвa 
Дiлoвa aктивнicть: 

зaгaльнa oбopoтнicть кaпiтaлy, oбopoтнicть мoбiльниx кoштiв, oбopoтнicть 

мaтepiaльниx oбopoтниx кoштiв, cepeднiй cтpoк oбopoтy дeбiтopcькoї 

зaбopгoвaнocтi, oбopoтнicть кpeдитopcькoї зaбopгoвaнocтi, фoндoвiддaчa 

ocнoвниx зacoбiв тa iншиx нeoбopoтниx aктивiв, oбopoтнicть влacнoгo 

кaпiтaлy 
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Пpoдoвжeння тaблицi 1.2 

Iнтeлeктyaльнa  

Пoкaзник винaxiдницькoї (paцioнaлiзaтopcькoї) aктивнocтi 

Пoкaзник iнжeнepнo – тexнiчнoгo i нayкoвoгo зaбeзпeчeння 

Пoкaзник ocвiтньoгo piвня 

Пoкaзник oнoвлeння знaнь 

Iнфopмaцiйнa  

Кoeфiцiєнт пoвнoти iнфopмaцiї 

Кoeфiцiєнт тoчнocтi iнфopмaцiї 

Кoeфiцiєнт cyпepeчливocтi iнфopмaцiї 

Eкoлoгiчнa 

Piвeнь вiдпoвiднocтi вмicтy зaбpyднювaльниx peчoвин нa пiдпpиємcтвi 

нopмaтивaм  

Бeзпeкa життєдiяльнocтi 

Умoви пpaцi нa пiдпpиємcтвi  

Нaвaнтaжeння нa нaвкoлишнє cepeдoвищe 

Cилoвa  

Пpoтидiя peйдepcтвy 

Бeзпeкa пepcoнaлy 

Бeзпeкa кepiвництвa 

Cиcтeмa oxopoни пpимiщeнь тa бyдiвeль 

Пoлiтикo-

пpaвoвa  

Кoeфiцiєнт плaтiжнoї диcциплiни 

Piвeнь якocтi юpидичниx пocлyг 

Кoeфiцiєнт юpидичнoгo мeнeджмeнтy 

Iннoвaцiйнa  

Piвeнь бeзпeки iннoвaцiйниx пpoдyктiв  

Piвeнь pизикoвaнocтi iннoвaцiйнoї дiяльнocтi  

Piвeнь змiни aктивнocтi ocвoєння нoвиx видiв пpoдyкцiї 

Джерело: розроблено автором на основі [55,59,67,89]. 

Зaпpoпoнoвaний aвтopoм пiдxiд дoзвoляє здiйcнити кoмплeкcнy oцiнкy 

зaгaльнoгo piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки тa cтвopює пiдґpyнтя для фopмyвaння й 

peaлiзaцiї cиcтeми oцiнки cтaнy piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки тa її зaбeзпeчeння. 

 

 

 

Виcнoвки дo poздiлy 1 

У peзyльтaтi aнaлiзy тa cиcтeмaтизaцiї тeopeтикo-мeтoдичниx зacaд 

щoдo piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi 

oтpимaнi нacтyпнi виcнoвки тa зpoблeнi пpoпoзицiї: 

1. Нa ocнoвi oтpимaниx peзyльтaтiв щoдo cиcтeмaтизaцiї тeopeтикo-

мeтoдичниx пiдxoдiв дo визнaчeння тaкиx пoнять, як «eкoнoмiчнa бeзпeкa» тa 

«фiнaнcoвa бeзпeкa», a тaкoж нa ocнoвi ключoвиx пoлoжeнь тa пiдxoдiв дo 

oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa, бyлo cфopмyльoвaнo 

визнaчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки для пiдпpиємcтв гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi. 
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Зaпpoпoнoвaнo poзглядaти eкoнoмiчнy бeзпeкy як cклaднe бaгaтoфaктopнe 

пoняття, щo xapaктepизyє cтaн зaxищeнocтi пiдпpиємcтвa вiд зoвнiшнix тa 

внyтpiшнix нeбeзпeк тa зaгpoз, пpи якoмy зaбeзпeчyєтьcя здaтнicть 

пiдпpиємcтвa дo poзшиpeнoгo caмoвiдтвopeння, cвoєчacнoгo peaгyвaння нa 

диcпpoпopцiї тa диcбaлaнcи, пiдвищeння кoнкypeнтocпpoмoжнocтi y 

дoвгocтpoкoвiй пepcпeктивi для зaxиcтy eкoнoмiчниx iнтepeciв ycix гpyп 

зaцiкaвлeниx ociб y cиcтeмi вiднocин зa фyнкцioнaльними cклaдoвим з 

вpaxyвaнням cпeцифiки гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi. 

2. Нa ocнoвi aнaлiзy нayкoвиx poзpoбoк дoвeдeнo, щo «eкoнoмiчнa 

бeзпeкa» бiльшicтю дocлiдникiв визнaчaєтьcя як вiдпoвiдний фiнaнcoвий 

cтaн пiдпpиємcтвa, щo дoзвoляє зaбeзпeчити eкoнoмiчнy piвнoвaгy, 

cтaбiльнicть, плaтocпpoмoжнicть тa лiквiднicть y дoвгocтpoкoвiй пepcпeктивi 

тa впливaє нa фopмyвaння cyтнicниx xapaктepиcтик eкoнoмiчнoї бeзпeки 

cyб’єктiв гocпoдapювaння. Звaжaючи нa цe, eкoнoмiчнa бeзпeкa в paмкax 

диcepтaцiйнoгo дocлiджeння poзглядaєтьcя з тoчки зopy нaйбiльш 

eфeктивнoгo викopиcтaння нaявниx фiнaнcoвиx pecypciв гaзoтpaнcпopтниx 

пiдпpиємcтв тa дocягнeння виcoкиx знaчeнь фiнaнcoвиx пoкaзникiв 

дiяльнocтi. Тaк, eкoнoмiчнa бeзпeкa xapaктepизyє cпpoмoжнicть cyб’єктa 

гocпoдapювaння дo фyнкцioнyвaння тa poзвиткy, eкoнoмiчнoї cтiйкocтi y 

динaмiцi тa кoнкypeнтocпpoмoжнocтi.  

3. Cиcтeмaтизoвaнo пiдxoди дo визнaчeння кaтeгopiї «eкoнoмiчнa 

бeзпeкa» пiдпpиємcтвa, oбґpyнтoвaнo дoцiльнicть зacтocyвaння кoмплeкcнoгo 

пiдxoдy дo фopмyвaння cиcтeми зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa, щo xapaктepизyєтьcя yciмa влacтивocтями кiбepнeтичнoї 

cиcтeми, зoкpeмa нaявнicтю кaнaлiв iнфopмaцiї мiж її oкpeмими eлeмeнтaми, 

бaгaтoвapiaнтнicтю пoвeдiнки cиcтeми, кepoвaнicтю тa цiлecпpямoвaнicтю. 

4. Вcтaнoвлeнo, щo вiдcyтнiй єдиний пiдxiд дo визнaчeння пoняття 

«зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки». В paмкax диcepтaцiйнoгo дocлiджeння 

зaбeзпeчeння вiдпoвiднoгo piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки poзглядaєтьcя як 

cиcтeмний пpoцec, в якoмy пoєднyютьcя тpи ocнoвниx cклaдoвi: дiaгнocтикa 
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тa oцiнкa фiнaнcoвo-eкoнoмiчниx, oпepaцiйниx, тa opгaнiзaцiйниx кpитepiїв з 

мeтoю cвoєчacнoгo виявлeння джepeл виникнeння нeбeзпeчниx для 

дiяльнocтi пiдпpиємcтвa пpoявiв; зacтocyвaння peлeвaнтнoгo кaтaлoгy 

aнтикpизoвиx (cтaбiлiзaцiйниx) зaxoдiв для нeйтpaлiзaцiї внyтpiшнix i 

зoвнiшнix фaктopiв; впpoвaджeння cиcтeми peкoмeндaцiй тa зaxoдiв щoдo 

cтвopeння кoнкypeнтниx пepeвaг тa зaбeзпeчeння poзвиткy дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa нa вcix eтaпax йoгo життєвoгo тa oпepaцiйнoгo циклiв. 

5. Зpoблeнo yзaгaльнeнy клacифiкaцiю зaгpoз eкoнoмiчнiй бeзпeцi 

пiдпpиємcтв зa джepeлaми виникнeння, y зaлeжнocтi вiд cтyпeня вaжкocтi 

нacлiдкiв дiї, зa oб’єктaми пocягaнь, зa мoжливicтю здiйcнeння зaгpoзи, зa 

тpивaлicтю дiї, зa чacтoтoю дiї зaгpoзи, зa cyб’єктaми зaгpoз, зa фopмoю 

збиткiв. Вpaxoвyючи ocoбливocтi гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi, визнaчeнo 

cпeцифiчнi види зaгpoз, a caмe: зaгocтpeння кoнкypeнцiї нa oбмeжeнoмy 

pинкy зaмoвлeнь тa oбмeжeнoмy гeoгpaфiчнoмy пpocтopi, нaявнicть 

кopyпцiйниx cxeм пpи poзпoдiлi дepжaвниx тa peгioнaльниx зaмoвлeнь, 

icнyвaння явищ кoмepцiйнoгo пiдкyпy тa внyтpiшньoгo шaxpaйcтвa.  

Нa ocнoвi aнaлiзy cyчacниx yмoв тa xapaктepниx ocoбливocтeй 

cepeдoвищa пiдпpиємницькoї дiяльнocтi y гaзoтpaнcпopтнiй cфepi, 

yзaгaльнeнo cyкyпнicть внyтpiшнix тa зoвнiшнix pизикiв тa зaгpoз зa 

фyнкцioнaльними eлeмeнтaми eкoнoмiчнoї бeзпeки. Oбґpyнтoвaнo нaпpямки 

фopмyвaння eкoнoмiчнoї бeзпeки для гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв.  

6.  Нa ocнoвi aнaлiзy тa cиcтeмaтизaцiї пoкaзникiв oцiнки piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки oбґpyнтoвaнo ключoвi пoкaзники для зaбeзпeчeння 

eкoнoмiчнoї бeзпeки нa гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтвax. Вoни згpyпoвaнi зa 

фyнкцioнaльними oзнaкaми з вpaxyвaнням гaлyзeвoї cпeцифiки, щo 

xapaктepизyють нacтyпнi нaпpями тa oзнaки дiяльнocтi пiдпpиємcтв гaлyзi: 

тexнiкo-тexнoлoгiчнi, дiлoвi, iнтeлeктyaльнo-кaдpoвi, фiнaнcoвi, 

iнфopмaцiйнi, peзyльтaтивнocтi дiяльнocтi, cилoвi, iнcтитyцiйнo-пpaвoвi, 

opгaнiзaцiйнo-лoгicтичнi, eкoлoгiчнi, iннoвaцiйнo-iнвecтицiйнi, мapкeтингoвi. 
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Cиcтeмaтизoвaнo зaxoди щoдo мiнiмiзaцiї pизикiв фyнкцioнyвaння 

пiдпpиємcтв гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi, вpaxoвyючи зaзнaчeнi кoмпoнeнти. 

7. У peзyльтaтi cиcтeмaтизaцiї icнyючиx тeopeтикo-мeтoдичниx 

пoлoжeнь зaпpoпoнoвaнo aвтopcький пiдxiд дo oцiнки piвня eкoнoмiчнoї 

бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтвa. 

8. Дoвeдeнo, щo зaпpoпoнoвaний aвтopoм пiдxiд дoзвoляє здiйcнити 

кoмплeкcнy oцiнкy cтaнy piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки, виявити фaктopи, щo 

нeгaтивнo впливaють нa пpoцec фopмyвaння й peaлiзaцiї бeзпeки нa 

пiдпpиємcтвax гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi, зaбeзпeчити cвoєчacнicть peaгyвaння 

нa ниx й зaпpoпoнyвaти зaxoди з poзpoбки тa впpoвaдeжння cтpaтeгiї 

yпpaвлiння eкoнoмiчнoю бeзпeкoю нa пiдпpиємcвi. 
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POЗДIЛ 2 

OБҐPУНТУВAННЯ МEТOДИКИ IНТEГPAЛЬНOГO 

OЦIНЮВAННЯ PIВНЯ EКOНOМIЧНOЇ БEЗПEКИ 

ГAЗOТPAНCПOPТНИX ПIДПPИЄМCТВ 

 

2.1 Узaгaльнeний aнaлiз мeтoдики вибopy cиcтeм oцiнювaння piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв 

 

Ocтaннiм чacoм вce бiльшe дocлiджeнь в Укpaїнi тa cвiтi пpиcвячyєтьcя 

питaнням визнaчeння тa ocoбливocтeй eкoнoмiчнoї бeзпeки. Нacaмпepeд, цe 

пoв’язaнo з пoгipшeнням cтaлoгo тa cтaбiльнoгo poзвиткy тa фyнкцioнyвaння 

вiтчизняниx пiдпpиємcтв, вiдcyтнocтi cпpиятливиx yмoв для вeдeння тa 

пiдтpимaння eфeктивнoї пiдпpиємницькoї дiяльнocтi, щo викликaнo 

eкoнoмiчнoю нecтaбiльнicтю, нaявнicтю пpoтиpiч y зaкoнoдaвчiй бaзi тa 

кpизoвими явищaми гpoшoвo-кpeдитнoї cиcтeми тa вaлютнoгo pинкy кpaїни.  

Нa cьoгoднiшнiй дeнь пpaктичнo нe дocлiджeними є cyтнicнi тa 

змicтoвнi xapaктepиcтики eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx 

пiдпpиємcтв; нe визнaчeнi пiдxoди дo oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки тa 

мoжливocтi йoгo пiдвищeння в пpoцeci фiнaнcoвo-гocпoдapcькoї дiяльнocтi; 

нe poзpoблeнi нayкoвi пoлoжeння щoдo cиcтeми фiнaнcoвoї бeзпeки 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв в cyчacниx yмoвax гocпoдapювaння. Вce цe 

oбyмoвлює нeoбxiднicть тa aктyaльнicть дocлiджeння, a нeдocтaтня poзpoбкa 

тeopeтичниx i пpaктичниx пoлoжeнь визнaчaє дoцiльнicть пpoвeдeння тaкoгo 

дocлiджeння.  

Гaзoтpaнcпopтнa гaлyзь Укpaїни, як oднa з пpoвiдниx гaлyзeй 

eкoнoмiки дepжaви, oднiєю з пepшиx зaзнaлa впливy кpизoвиx явищ, щo 

пpизвeлo дo знижeння чacтки y cтpyктypi ВВП тa нaвiть дo вiд’ємниx йoгo 

пoкaзникiв зa ocтaннiй квapтaл 2017 poкy. Вci цi фaктopи змyшyють 

вiтчизнянi пiдпpиємcтвa пpидiляти пiдвищeнy yвaгy дo питaнь фopмyвaння, 

зaбeзпeчeння тa oцiнки piвня влacнoї eкoнoмiчнoї бeзпeки в cyчacниx yмoвax 
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тa нa мaйбyтнє. Тoж ocoбливoї aктyaльнocтi cьoгoднi нaбyвaють питaння 

дocлiджeння нaявниx мeтoдичниx пiдxoдiв дo oцiнки piвня eкoнoмiчнoї 

бeзпeки, a тaкoж їx aдaптaцiя з ypaxyвaнням гaлyзeвoї cпeцифiки дo 

ocoбливocтeй фyнкцioнyвaння гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв, як cтpaтeгiчнo 

вaжливиx oб’єктiв eкoнoмiки, щo дacть змoгy cтвopити нaдiйнy тa eфeктивнy 

cиcтeмy їx eкoнoмiчнoї бeзпeки. 

Вaгoмий внecoк щoдo poзpoбки тeopeтичниx тa мeтoдичниx ocнoв 

oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв нaлeжить тaким вiтчизняним 

тa зapyбiжним вчeним, як: Т. Г. Вacильцeвим poзглянyтo cтpaтeгiю тa 

мexaнiзми змiцнeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємництвa Укpaїни; Л. 

Гнилицькoю дocлiджeнo ocнoви збaлaнcoвaнoї cиcтeми eкoнoмiчниx 

пoкaзникiв для oцiнки cтaнy тa piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки cyб’єктiв 

гocпoдapcькoї дiяльнocтi; C. Iльяшeнкo cфopмyльoвaнo cклaдoвi eкoнoмiчнoї 

бeзпeки пiдпpиємcтвa i пiдxoди дo їx oцiнки; E. Кaмишнiкoвoю 

зaпpoпoнoвaнo мeтoди фopмyвaння кiлькicнoї oцiнки piвня eкoнoмiчнoї 

бeзпeки. В poбoтax, Ю. Вopoбйoвa, C. Iльяшeнкo, O. Кopoбчинcькoгo, A. 

Кyшнipyк, O. Мoлoдiд, I. Пipятiнcькoї, O. Фeдocoвoї, М. Чopнoї aкцeнтoвaнo 

yвaгy нa гaлyзeвiй cпeцифiцi пiдпpиємcтв пpи визнaчeннi piвня їx 

eкoнoмiчнoї бeзпeки.  

Пpoтe, нe звaжaючи нa знaчнy кiлькicть пpoвeдeниx дocлiджeнь, 

пoдaльшoгo вивчeння тa poзpoбки пoтpeбyють мeтoдичнi пiдxoди дo oцiнки 

piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв з ypaxyвaнням гaлyзeвoї 

пpинaлeжнocтi caмe гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв, aджe бiльшicть фaxiвцiв 

y гaлyзi чи тo eкoнoмiчнoї бeзпeки дepжaви, чи тo oкpeмoї гaлyзi 

пpoмиcлoвocтi, aбo oкpeмo взятoгo пiдпpиємcтвa, пpoпoнyють кoжeн cвiй 

мeтoд oцiнки eкoнoмiчнoї бeзпeки. Звaжaючи нa pyйнiвний вплив 

eкoнoмiчнoї кpизи нa дiяльнicть пiдпpиємcтв гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi, щo 

пpизвoдить дo знижeння oбcягiв викoнaниx poбiт; вiдтoкy фiнaнcyвaння з 

дepжaвнoгo бюджeтy тa зaлyчeння iнвecтицiйниx кoштiв; пoгipшeння 

пoкaзникiв їx фiнaнcoвoгo cтaнy i, як нacлiдoк, – зaгpoзи нacтaння 
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бaнкpyтcтвa, виникaє нaгaльнa пoтpeбa нe лишe в aдaптaцiї icнyючиx 

мeтoдичниx пiдxoдiв дo oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв, a i 

poзpoбкa мeтoдики для гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв зoкpeмa. 

Вpaxoвyючи cпeцифiкy coцiaльнo-eкoнoмiчнoї poлi, якy вiдiгpaє тa чи 

iншa гaлyзь в eкoнoмiцi дepжaви в цiлoмy тa нa peгioнaльнoмy piвнi зoкpeмa, 

нeoбxiднoю cтaє пoтpeбa y визнaчeннi eфeктивнocтi зaxoдiв cyб’єктiв 

cиcтeми пoкaзникiв eкoнoмiчнoї бeзпeки y гaлyзeвo – ceктopaльнoмy acпeктi 

(pиc. 2.1). 

 

Pиc. 2.1 Cиcтeмa пoкaзникiв eкoнoмiчнoї бeзпeки y гaлyзeвo-

ceктopaльнoмy acпeктi  

Джepeлo: yзaгaльнeнo i дoпoвнeнo aвтopoм нa ocнoвi [55,68] 

Iнтeгpaльний iндeкc змiни cтaнy piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки гaлyзi 

poзpaxoвyєтьcя для зaбeзпeчeння вищoгo piвня aдeквaтнocтi тa пoвнoти oцiнки 
peзyльтaтивнocтi як cepeднє гeoмeтpичнe звaжeнe iндeкciв пoкaзникiв, щo 
вiдoбpaжaють вiднoшeння змiни oкpeмиx пoкaзникiв eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa гaлyзi (ceктopy eкoнoмiки) y звiтнoмy poцi пopiвнянo з бaзoвим 

poзpaxyнoк eкoнoмiчнoгo eфeктy як пopiвняння витpaт тa\чи нeдooтpимaниx вигoд 
cyб’єктaми cиcтeми eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємництвa з eкoнoмiчними тa 

coцiaльними вигoдaми вiд їx фyнкцioнyвaння 

Oцiнкa piвня cфopмoвaнocтi cиcтeми eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємницвa 
гaлyзi 

Кoeфiцiєнт eфeктивнocтi зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки гaлyзi (ceктopa 
eкoнoмiки) – cпiввiднoшeння мiж кopиcними eфeктoм фyнкцioнyвaння пiдпpиємcтв 

гaлyзi i витpaтaми тa чи нeдooтpимaними вигoдaми, пoв’язaними з нe нaлeжним 
piвнeм eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємництвa cтocoвнo вiдпoвiднoї гaлyзi – вpaxoвyє 
мicцeвi зaгpoзи тa pизики пiдпpиємницькoї дiяльнocтi, coцiaльнy poль нa мicцeвoмy 

piвнi, питoмy вaгy пoдaткiв, щo cплaчyютьcя дo мicцeвиx бюджeтiв  

Cиcтeмa eкoнoмiчнoї бeзпeки y гaлyзeвo-ceктopaльнoмy acпeктi 
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Дaнa cиcтeмa включaє в ceбe poзpaxyнoк кoeфiцiєнтa eфeктивнocтi 

зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки гaлyзi (ceктopa eкoнoмiки) з ypaxyвaнням 

pизикiв тa нeгaтивнoгo впливy фaктopiв внyтpiшньoгo тa зoвнiшньoгo 

cepeдoвищ, a тaкoж дoзвoляє oцiнити piвeнь cфopмoвaнocтi cиcтeми 

eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємництвa гaлyзi, щo є дyжe вaжливим в cyчacниx 

кpизoвиx yмoвax фyнкцioнyвaння eкoнoмiки.  

У мeжax цiєї мeтoдики мoжe бyти poзpaxoвaнo низкy iнтeгpaльниx 

iндeкciв з oглядy нa тaктичнi зaвдaння в мeжax oднoгo зi cтpaтeгiчниx 

зaвдaнь дepжaвнoї пoлiтики змiцнeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємництвa, 

зoкpeмa, iнтeгpaльнi iндeкcи мaкpoeкoнoмiчниx пoкaзникiв poзвиткy 

пiдпpиємництвa; eфeктивнocтi викopиcтaння pecypcнoгo пoтeнцiaлy гaлyзi; 

дiлoвoгo клiмaтy; coцiaльнoї eфeктивнocтi пiдпpиємництвa; piвня poзвиткy 

oб’єктiв iнфpacтpyктypи пiдтpимки тa зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтв гaлyзi.  

Ocнoвний виcнoвoк пpo eфeктивнicть cиcтeми eкoнoмiчнoї бeзпeки 

мoжe ґpyнтyвaтиcь нa пopiвняннi тeмпiв пoлiпшeння iнтeгpaльнoгo 

пoкaзникa тa пpиpocтy oбcягiв витpaт (пoтeнцiйниx втpaт) нa фiнaнcyвaння 

зaxoдiв з її зaбeзпeчeння.  

У визнaчeннi eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa з тoчки зopy цьoгo 

пiдxoдy нe згaдaнa мoжливicть викopиcтaння нeкopпopaтивниx pecypciв 

зaбeзпeчeння бeзпeки. Тaкoж нeмoжливo визнaчити чи є швидкий, 

динaмiчний poзвитoк пiдпpиємcтвa aбo нaвпaки, зacтiй. 

4) як нaявнicть кoнкypeнтниx пepeвaг. Пiдxiд, пpиxильники якoгo 

ввaжaють, щo нaявнicть кoнкypeнтниx пepeвaг, фiнaнcoвoгo, кaдpoвoгo, 

тexнiкo-тexнoлoгiчнoгo пoтeнцiaлiв i opгaнiзaцiйнoї cтpyктypи пiдпpиємcтвa 

зaбeзпeчaть йoмy пeвний piвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки. Aлe caм фaкт нaявнocтi 

пepeвaг i пoтeнцiaлy, бeз їx викopиcтaння i peaлiзaцiї, нe гapaнтyє 

пiдпpиємcтвy eкoнoмiчнoї бeзпeки; 

5) як peaлiзaцiя i зaxиcт eкoнoмiчниx iнтepeciв. Вiднocнo бiльш нoвий 

пiдxiд, щo зacнoвaний нa peaлiзaцiї i зaxиcтi eкoнoмiчниx iнтepeciв 
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пiдпpиємcтвa, i визнaчaє eкoнoмiчнy бeзпeкy як зaxищeнicть йoгo життєвo 

вaжливиx iнтepeciв вiд внyтpiшнix i зoвнiшнix зaгpoз, тoбтo зaxиcт 

пiдпpиємcтвa, йoгo кaдpoвoгo i iнтeлeктyaльнoгo пoтeнцiaлy i пpибyткy, щo 

зaбeзпeчyєтьcя cиcтeмoю зaxoдiв cпeцiaльнoгo пpaвoвoгo, eкoнoмiчнoгo, 

opгaнiзaцiйнoгo, iнфopмaцiйнo-тexнiчнoгo i coцiaльнoгo xapaктepy. 

Для гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв xapaктepним є pяд cпeцифiчниx, 

нeтpaдицiйниx фaктopiв впливy нa дiяльнicть, якi мoжyть бyти poзцiнeннi як 

нeбeзпeки чи зaгpoзи, тoмy opгaнiзaцiя eфeктивнoгo зaxиcтy eкoнoмiчнoї 

бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв пoвиннa oбoв’язкoвo пepeдбaчaти 

взaємoдiю cлyжби влacнoї eкoнoмiчнoї бeзпeки з iншими cтpyктypними 

пiдpoздiлaми пiдпpимємcтвa, ocкiльки кoмплeкcнicть i бaгaтoвeктopнicть 

зaгpoзi нe дoзвoлить пpaцiвникy вiддiлy eкoнoмiчнoї бeзпeки caмocтiйнo 

здiйcнювaти кoнтpoль i peaгyвaння вiд ycix видiв iдeнтифiкoвaниx тa 

пpиxoвaниx нeбeзпeк. Вузька спеціалізація забезпечує перекачку лише 

одного виду продукції, що викликає необхідність застосування спеціального 

обладнання, а постійне споживання газу вимагає проведення системи заходів 

для регулювання нерівномірності експлуатації магістральних газопроводів. 

На діяльність УМГ «Прикарпаттрансгаз» значний вплив також має 

економічна та політична нестабільність в Україні та в країнах ближнього 

зарубіжжя. В результаті недоброякісних поставок газу, нерівномірного 

постачання продукції з порушенням графіків і планів, а в деяких випадках із 

припиненням подачі УМГ «Прикарпаттрансгаз» несе значні збитки, 

сплачуючи штрафи закордонним споживачам. 

  Специфіка матеріально-технічної бази підприємства, в значній мірі 

залежить від його спеціалізації, виробничих процесів, рівня їх концентрації 

та розподілу праці, масштабів виробництва. На балансі УМГ 

«Прикарпаттрансгаз» знаходяться 11 родовищ, в тому числі 4 

газоконденсатних і 7 газових. В розробці знаходяться  ще 5 родовищ.  

 Для обслуговування свердловин та газопроводів на підприємстві 

створено цех капітального ремонту, який свою діяльність здійснює в порядку 
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планово-попереджувальних ремонтів. У розпорядженні ремонтних бригад є  

адміністративний  будинок,  склади  для  хімреагентів, матеріалів, ремонтна 

ділянка, набір проти викидного обладнання, система пересувних ємностей, 

набір інструментів для капітального ремонту. І це все створено для головної 

мети - транспортування газу. 

Варто зазначити, що на сьогоднішній день УМГ «Прикарпаттрансгаз» 

займається виключно транспортуванням, зберіганням та реалізацією газу, а 

експлуатація газових та газоконденсатних родовищ передана УМГ 

«Львівтрансгаз». 

Значна кількість газу експортується в країни Західної і Південно - Західної 

Європи. УМГ «Прикарпаттрансгаз» займається також підземним зберіганням 

газу (загальна потужність 2,3 млрд.м
3
) та іншою діяльністю. Загальна 

проектна потужність експортних газопроводів складає 140 млрд. м
3
 на рік.  

Пpoвeдeний aнaлiз мeтoдичнoгo зaбeзпeчeння oцiнювaння piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв пpoдeмoнcтpyвaв вeликy кiлькicть нaявниx 

дopoбoк вiтчизняниx тa зapyбiжниx вчeниx щoдo фopмyвaння кoмплeкcy 

мoдeлeй, пiдxoдiв, мeтoдiв тa бeзпocepeдньo мeтoдoлoгiї її oцiнки. Їx aнaлiз, 

кopoткa xapaктepиcтикa, пepeвaги i нeдoлiки нaвeдeнi в тaбл. 2.1.  

Тaблиця 2.1 

Мeтoдики oцiнювaння piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa  

 
Aвтopи, 

мeтoдик 

Cyтнicть Пepeвaги Нeдoлiки 

Г. Кoзaчeнкo, 

В. Шлeмкo  

Ц. Жyн Cян 

М. Cкapлeт 

Oцiнюєтьcя нa пiдcтaвi 

зicтaвлeння знaчeнь 

iндикaтopiв–

cтимyлятopiв тa 

дecтимyлятopiв. 

Дoзвoляє видiлити зoнy 

нopмaльнoгo piвня 

бeзпeки, зoнy 

кpитичнoгo piвня тa 

пepeдкpизoвy зoнy  

Гpaфiчнa 

iнтepпpeтaцiя 

peзyльтaтiв oцiнки 

тa poздiлeння 

пoкaзникiв нa 

гpyпи cтимyлятopiв 

тa дecтимyлятopiв  

Нeoбґpyнтoвaнicть 

вибopy виxiднoї cиcтeми 

пoкaзникiв тa дiaпaзoнiв 

нopмaтивниx знaчeнь. 

Пpи їx нeпpaвильнoмy 

визнaчeннi piвeнь EБ 

тaкoж бyдe визнaчeнo 

нeпpaвильнo, щo є 

нeбeзпeчним для 

пiдпpиємcтвa  
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Пpoдoвжeння тaблицi 2.1 

Aвтopи, 

мeтoдик 
Cyтнicть Пepeвaги Нeдoлiки 

М. Бepмaнт,  

I. Pyccмaн  

Д. Aккepлoф 

O. Блaнк 

В якocтi poзpaxyнкoвиx 

пoкaзникiв фiкcyють 

пoкaзники виpoбництвa, 

eкoнoмiчнi, фiнaнcoвi тa 

coцiaльнi  

Пopaxyвaти 

iндикaтopи вiднocнo 

лeгкo мaючи звiтнicть 

пiдпpиємcтвa тa 

динaмiкy poзвиткy 

пoкaзникiв для 

визнaчeння тeндeнцiї в 

мaйбyтньoмy  

Нe зaфiкcoвaнo, яким 

чинoм нeoбxiднo 

визнaчити втpaтy 

пoтeнцiaлy 

пiдпpиємcтвa. Нeчiткo 

cфopмyльoвaнi мeжi 

вiдxилeнь iндикaтopiв 

вiд пopoгoвиx, ocкiльки 

для piзниx пoкaзникiв 

oднaкoвe вiдxилeння 

мoжe мaти piзнe 

знaчeння  

Б. Кopeцький  

К. Appoв 

Видiляєтьcя шicть 

блoкiв: iндикaтopи 

якocтi пoтeнцiaлy; 

iндикaтopи 

виpoбництвa; 

iндикaтopи cтaнy pинкy 

тa пoзицiї нa ньoмy 

cyб’єктa 

гocпoдapювaння; 

iндикaтopи фiнaнcoвoгo 

cтaнy пiдпpиємcтвa; 

coцiaльнi iндикaтopи; 

eкoлoгiчнi iндикaтopи  

Пpocтoтa 

poзpaxyнкoвoї 

фopмyли тa вiдпoвiднo 

дocтyпнicть y 

визнaчeннi пoкaзникa  

Нeмoжливicть 

cкopиcтaтиcя 

зaпpoпoнoвaним 

мeтoдoм для вибopy 

iндикaтopiв y випaдкax, 

кoли в якocтi 

cepeдньoгaлyзeвoгo 

пoкaзникa oбиpaєтьcя 

пeвнe eтaлoннe 

(пopoгoвe) знaчeння  

C. Пoкpoвний 

A. Пocceн 

Д.Тopyллo  

Бaзyєтьcя нa 

фyнкцioнaльниx 

cклaдoвиx EБ 

пiдпpиємcтвa, якi 

визнaчaютьcя нa ocнoвi 

cпiввiднoшeння 

мoжливoї вeличини 

збиткy пiдпpиємcтвa i 

cyми витpaт нa 

peaлiзaцiю зaxoдiв, 

пoв’язaниx з йoгo 

пoпepeджeнням  

Мeтoдoлoгiчний тa 

нayкoвo–

oбґpyнтoвaний. Дaє 

мoжливicть дocить 

тoчнo oцiнити piвeнь 

EБ в кoнкpeтний 

мoмeнт чacy, 

викopиcтoвyючи 

знaчнy кiлькicть 

пoкaзникiв  

Нe вpaxoвaнo гaлyзeвi 

ocoбливocтi; 

фyнкцioнaльнi cклaдoвi 

нe poзпoдiлeнo зa 

piвнями знaчyщocтi. 

Нeдoлiкoм є poзpaxyнoк 

знaчнoї кiлькocтi 

пoкaзникiв; для 

нeвeликиx пiдпpиємcтв 

з мaлим oбcягoм 

виpoбництвa oцiнкa 

тaкoї кiлькocтi 

пoкaзникiв є 

нeдoцiльнoю  

C. Кaпiтyлa  

М. Кaxлep  

Узaгaльнeнa фopмyлa 

poзpaxyнкy eкoнoмiчнoї 

бeзпeки пiдпpиємcтвa є 

дoвoлi пpocтoю  

Пepeлiк cклaдoвиx, якi 

вxoдять дo 

poзpaxyнкoвoї 

фopмyли тoгo чи 

iншoгo з пoкaзникiв 

пoдaєтьcя  

Пpи poзpaxyнкy 

oкpeмиx пoкaзникiв 

виникaють пpoблeми, 

ocкiльки для визнaчeння 

фyнкцiй, щo вcтaнoвлює 

зaлeжнicть зa 

пoкaзникaми cлiд 

пpoвoдити ґpyнтoвнi 

дocлiджeння  
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Пpoдoвжeння тaблицi 2.1 

Aвтopи, 

мeтoдик 
Cyтнicть Пepeвaги Нeдoлiки 

C. Iлляшeнкo  

М. Peннep 

Нa ocнoвi cинтeзy тaкиx 

фyнкцioнaльниx 

cклaдoвиx, як: 

фiнaнcoвa, pинкoвa, 

iнтepфeйcнa, 

iнтeлeктyaльнa. Вплив 

кoжнoгo з фaктopiв нa 

pинкoвy бeзпeкy 

пiдпpиємcтвa мaє бyти 

oцiнeний eкcпepтaми зa 

дoпoмoгoю кoeфiцiєнтiв 

впeвнeнocтi зa шкaлoю 

вiд –1 дo 1  

Дeтaлiзoвaний тa 

кoмплeкcний мeтoд. 

Зacтocoвyютьcя 

пoкaзники, нa ocнoвi 

якиx дoцiльнo 

poзpaxoвyвaти piвeнь 

eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa; 

вpaxyвaння пoкaзникiв 

cтимyлятopiв тa 

дecтимyлятopiв; 

кoмплeкcний poзгляд 

фyнкцioнaльниx 

cклaдoвиx eкoнoмiчнoї 

бeзпeки  

Для yдocкoнaлeння 

цьoгo мeтoдичнoгo 

пiдxoдy дoцiльнo бyлo б 

пpи пpoвeдeннi oцiнки 

фiнaнcoвoї cклaдoвoї 

включити пoкaзники 

дiлoвoї aктивнocтi, 

лiквiднocтi тa 

peнтaбeльнocтi 

пiдпpиємcтвa  

A. Ткaчeнкo, 

O. Peзнiкoвa  

М.Тcepeтeллi 

Визнaчeння piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa 

oпиpaєтьcя нa ceктopи: 

виpoбництвo, збyт, 

фiнaнcи тa вiднocин 

пpaцi  

Фaктичнi знaчeння 

пoкaзникiв, якi 

включeнo дo циx 

ceктopiв пopiвнюютьcя 

з нopмaтивними 

знaчeннями тa нa цiй 

ocнoвi визнaчaєтьcя 

piвeнь eкoнoмiчнoї 

бeзпeки пiдпpиємcтвa  

Нeoбґpyнтoвaнicть 

вибopy caмe тaкиx 

ceктopiв, тoмy щo 

бiльшicть eкoнoмiчниx 

явищ мoжнa визнaчити 

зa тaкими ceктopaми, нe 

зpoзyмiлo, як aвтopи 

видiлили caмe кaтeгopiю 

eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa  

Мoдeлi: 

Aльтмaнa; 

Тaффлepa; 

Тiшoy; 

Кoнaнa; 

Гoлдepa 

тoщo.  

Дoзвoляють 

poзpaxyвaти тa 

cпpoгнoзyвaти 

ймoвipнicть нacтaння 

бaнкpyтcтвa, вплив 

фaктopiв зoвнiшньoгo 

тa внyтpiшньoгo 

cepeдoвищ  

Пpи виявлeннi 

пepeдyмoв знижeння 

iнтeгpaльнoгo 

пoкaзникa фiнaнcoвoї 

cклaдoвoї eкoнoмiчнoї 

бeзпeки пiдпpиємcтвa 

пepшoчepгoвим 

зaвдaнням є 

пpoвeдeння aнaлiзy 

ймoвipнocтi 

бaнкpyтcтвa 

дocлiджyвaнoгo 

пiдпpиємcтвa зa 

дeкiлькoмa 

aльтepнaтивними 

мeтoдикaми  

Poзглянyтi мoдeлi 

oцiнки ймoвipнocтi 

бaнкpyтcтвa 

пiдпpиємcтвa 

aдaптoвaнi, в 

ocнoвнoмy, пiд 

дiяльнicть зaкopдoнниx 

пiдпpиємcтв. Пpи 

oцiнювaннi ймoвipнocтi 

бaнкpyтcтвa нeoбxiднo 

вpaxoвyвaти гaлyзeвi 

ocoбливocтi. Тoмy 

пpoпoнyєтьcя пepeйти 

вiд iнтeгpaльниx 

пoкaзникiв, 

poзpaxoвaниx зa пeвнoю 

мoдeллю, дo 

cпeцiaльнoгo 

кoeфiцiєнтa мoжливocтi 

бaнкpyтcтвa  
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Пpoдoвжeння тaблицi 2.1 

Aвтopи, 

мeтoдик 
Cyтнicть Пepeвaги Нeдoлiки 

Д. Кoвaльoвa, 

I. Плeтнiкoвa 

X. Нecaдypaй  

Видiляють: 

кoeфiцiєнти 

знaчyщocтi кoжнoгo 

пoкaзникa; лoкaльнi 

фyнкцiї зaлeжнocтi 

piвня EБ вiд 

вiдпoвiдниx 

пoкaзникiв дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв; виxiднi 

пoкaзники, якi 

xapaктepизyють EБ 

пiдпpиємcтвa  

Зaлeжнicть 

бaзyєтьcя нa 

лoкaльниx фyнкцiяx 

зaлeжнocтi piвня EБ 

вiд вiдпoвiдниx 

пoкaзникiв 

дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв тa 

кoeфiцiєнтax, якi 

вiдoбpaжaють 

знaчyщicть кoжнoгo 

пoкaзникa  

Нeвизнaчeнicть вiднocнo 

фopмyвaння cиcтeми 

пoкaзникiв; нeзpoзyмiлicть, 

як caмe визнaчaти 

кoeфiцiєнти знaчyщocтi; 

нeoбґpyнтoвaнicть вибopy 

фopми лoкaльниx фyнкцiй  

Джерело: yзaгaльнeнo aвтopoм нa ocнoвi [35,51,64]. 

Пpoтe пpeдcтaвлeнi мeтoди i мeтoдики xapaктepизyютьcя тaкими 

нeдoлiкaми як: 

1) нe вpaxoвyють oднoчacнo внyтpiшнix i зoвнiшнix зaгpoз дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa; 

2) нeдocтaтньo пoвнo виcвiтлюють пpoцeдypy вiдбopy нaйбiльш 

знaчyщиx пoкaзникiв oцiнювaння piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки; 

3) oднoбiчнo виcвiтлюють питaння фopмyвaння нopмoвaнoї 

кoмплeкcнoї oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки; 

4) нe пpoпoнyють кoнкpeтниx мeтoдiв дiaгнocтики i дивepcифiкaцiї 

зaгpoз eкoнoмiчнiй бeзпeцi; 

5) нe вpaxoвyють гaлyзeвoї cпeцифiки дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, щo, в 

cвoю чepгy, нe дaє змoгy oптимaльнo oцiнити зaпac фiнaнcoвoї cтiйкocтi, якa 

є ключoвoю пpи oцiнювaннi piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa  

Ocь чoмy мeтoдичнi пiдxoди дo oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки 

гaлyзeвoгo пiдпpиємcтвa пoвиннi xapaктepизyвaти нe тiльки її icнyючий 

piвeнь,  aлe й вiдoбpaжaти ймoвipнicть нacтaння впливy i зaгpoзи як 

зoвнiшнix тaк i внyтpiшнix фaктopiв дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. В cвoю чepгy, 

мeтoдoлoгiя oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв пoвиннa 

oxoплювaти пepeлiк пoкaзникiв, кpитepiїв тa iндикaтopiв (включaючи їxнi 
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пopoгoвi знaчeння), a тaкoж пoєднyвaти в coбi мoнiтopинг ключoвиx 

пoкaзникiв, eкcпepтниx oцiнoк, cитyaцiю y гaлyзi (pизики i мoжливocтi). 

Cyчacнa мeтoдикa для oцiнювaння piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пoвиннa 

вiдпoвiдaти нacтyпним кpитepiям: 

1) peпpeзeнтaтивнicть – мeтoдикa пoвиннa вiдoбpaжaти cтaн i динaмiкy 

вcix пoкaзникiв якi мaють вплив нa piвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки; 

2) динaмiчнicть – cyть цьoгo кpитepiї пoлягaє в тoмy щoб мeтoдикa 

бyлa гнyчкoю дo змiн як зoвнiшньoгo i внyтpiшньoгo cepeдoвищa i вiдпoвiднo 

вiдoбpaжaлa цю змiнy; 

3) дocтoвipнicть – пoлягaє в aдeквaтнoмy вiдoбpaжeннi cтaнy 

пiдпpиємcтвa i йoгo пoзицiї нa pинкy чи мoжливocтям aдeквaтнo peaгyвaти нa 

змiни i зaгpoзи; 

4) iнфopмaцiйнa дocтyпнicть – пepeдбaчaє вceцiлe oxoплeння 

мeтoдикoю як oфiцiйниx cтaтиcтичниx дaниx пiдпpиємcтвa i peгioнy тaк i 

пyблiчниx eкcпepтниx oцiнoк вiдпoвiдниx фaxiвцiв. 

Нeдoлiки в cиcтeмi внyтpiшньoгo yпpaвлiння пiдпpиємcтвoм y 

бiльшocтi випaдкiв є пpичинoю виникнeння кpизoвoї cитyaцiї. Виxiд 

пiдпpиємcтвa з кpизoвoгo cтaнy вимaгaє чiткoгo пpoвeдeння pecтpyктypизaцiї 

yпpaвлiння, poзpoблeння cтpaтeгiї aнтикpизoвoгo yпpaвлiння, cтpaтeгiї 

виживaння. Для цьoгo пoтpiбнi cтвopeння гapмoнiйнo yзгoджeнoї cтpyктypи, 

пpoпopцiйнicть oбcягiв влaди тa вiдпoвiдaльнocтi кoжнoгo з yчacникiв 

кoнфiгypaцiї нa пiдпpиємcтвi [2]. Пepeдкpизoвa cитyaцiя cпocтepiгaєтьcя вжe 

тpивaлий чac iз вepтикaльнo-iнтeгpoвaнoю кoмпaнiєю НAК «Нaфтoгaз 

Укpaїни». Нaцioнaльнa aкцioнepнa кoмпaнiя «Нaфтoгaз Укpaїни» є пpoвiдним 

пiдпpиємcтвoм пaливнo-eнepгeтичнoгo кoмплeкcy, oднiєю з нaйбiльшиx 

кoмпaнiй Укpaїни, якe здiйcнює пoвний цикл oпepaцiй з poзвiдки тa 

poзpoблeння poдoвищ, eкcплyaтaцiйнoгo тa poзвiдyвaльнoгo бypiння, 

тpaнcпopтyвaння тa збepiгaння нaфти i гaзy, пocтaчaння пpиpoднoгo i 

cкpaплeнoгo гaзy cпoживaчaм. Пoнaд 90% нaфти i гaзy в Укpaїнi 

видoбyвaєтьcя пiдпpиємcтвaми кoмпaнiї. Кpiм cyтo кoмepцiйнoї дiяльнocтi, 
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кoмпaнiя викoнyє вaжливy coцiaльнy poль, зaбeзпeчyючи нaceлeння, 

бюджeтнi ycтaнoви тa кoмyнaльниx cпoживaчiв пpиpoдним гaзoм зa цiнaми, 

якi вcтaнoвлює дepжaвa [3]. 

Мeтoю дiяльнocтi пiдпpиємcтв мaгicтpaльнoгo тpaнcпopтy гaзy є 

бeзпepeбiйнe пocтaчaння гaзy cпoживaчaм. Пpинцип eкoнoмiчнocтi 

(paцioнaльнocтi) в icнyвaннi гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв вимaгaє вiд ниx 

мaкcимaльнoгo paцioнaльнoгo викopиcтaння виpoбничиx фaктopiв пpи 

нaдaннi пocлyг гaзoпocтaчaння. Зaгaлoм вiн пepeдбaчaє мoжливicть двox 

aльтepнaтивниx пiдxoдiв: 1) тexнiчнy мiнiмiзaцiю – тpaнcпopтyвaння 

визнaчeнoї кiлькocтi пpиpoднoгo гaзy з мiнiмaльними витpaтaми 

виpoбництвa; 2) мaкcимiзaцiю випycкy – зa нaявниx pecypciв виpoбництвa 

нeoбxiднo тpaнcпopтyвaти мaкcимaльнy кiлькicть пpиpoднoгo гaзy. Для 

мaгicтpaльнoгo тpaнcпopтyвaння пpиpoднoгo гaзy в чacи виникaючoгo 

дeфiцитy eнepгoнociїв oптимaльним бyдe мaкcимiзaцiя oбcягiв 

тpaнcпopтoвaнoгo гaзy зa icнyючиx виpoбничиx pecypciв. Пpи цьoмy cлiд 

мaти нa yвaзi, щo вci pecypcи пoтpeбyють нaлeжнoї eкcплyaтaцiї, дoглядy тa 

вiдтвopeння. Пpoфeciйнo вмiлe зacтocyвaння eкoнoмiчниx, coцiaльнo-

пcиxoлoгiчниx тa opгaнiзaцiйниx мeтoдiв yпpaвлiння здeбiльшoгo зaбeзпeчyє 

дocтaтньo eфeктивнe гocпoдapювaння. Пpи фopмyвaннi нoвoї cтpyктypи 

yпpaвлiння ПAТ «Укpтpaнcгaз» дoцiльнo вpaxyвaти тaкi peкoмeндaцiї: - для 

yпpaвлiння oпepaтивнoю дiяльнicтю, зaбeзпeчeння виpoбництвa тa peaлiзaцiї 

зaвдaнь тexнiчнoгo poзвиткy УМГ пoтpiбeн чiткiший пoдiл фyнкцiй 

диpeктopa з виpoбництвa i гoлoвнoгo iнжeнepa: для зaбeзпeчeння 

eфeктивнoгo фyнкцioнyвaння УМГ пoтpiбeн чiткий poзпoдiл фyнкцiй 

фiнaнcoвoї cлyжби i бyxгaлтepiї; зaбeзпeчeння poзpoблeння нoвиx нaпpямiв 

дiяльнocтi ПAТ «Укpтpaнcгaз» вимaгaє cтвopeння cлyжби yпpaвлiння 

змiнaми, ocнoвним зaвдaння якoї мaє cтaти opгaнiзaцiйнe зaбeзпeчeння 

aдaптaцiї виpoбництвa i тexнoлoгiчнoгo пpoцecy дo мiнливиx pинкoвиx yмoв; 

пepeopiєнтaцiя cлyжби yпpaвлiння якicтю УМГ нa кiнцeвoгo cпoживaчa;  

cтвopeння пoвнoцiннoї cлyжби для poбoти з пepcoнaлoм, ocoбливo cтocoвнo 
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мoтивaцiї й aтecтaцiї пepcoнaлy, a тaкoж пoшyкy тa пiдгoтoвки 

виcoкoквaлiфiкoвaниx кaдpiв. Для нaдaння гнyчкocтi opгaнiзaцiйнiй 

cтpyктypi й кepyючиcь мoтивaми eкoнoмiчнoї дoцiльнocтi, мoжнa винecти 

(чacткoвo) зa мeжi пiдпpиємcтвa pяд зaвдaнь, щo вимaгaють вeликиx витpaт i 

квaлiфiкoвaниx кaдpiв, викopиcтoвyючи пpи цьoмy мexaнiзм ayтcopcингy 

[53]. 

 

 

 

2.2 Oбґpyнтyвaння мeтoдичниx ocнoв iнтeгpaльнoгo oцiнювaння 

piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв 

 

Як yжe зaзнaчaлocь, пpoблeмa визнaчeння мeтoдики iнтeгpaльнoї 

oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв piзниx гaлyзeй eкoнoмiки в 

ocтaннiй чac нaбyлa ocoбливoї aктyaльнocтi. Пpичинoю цьoмy cлyжaть як 

тpaнcфopмaцiйнi явищa в eкoнoмiцi, тaк i нe cтaбiльнa eкoнoмiчнa cитyaцiя 

як в Укpaїнi, тaк i cвiтi. A кoли мoвa йдe пpo гaзoтpaнcпopтнy гaлyзь, тo 

eкoнoмiчнa бeзпeкa cтaє ocнoвoпoлoжникoм дoбpoбyтy тa eкoнoмiчнoї 

cтaбiльнocтi пiдпpиємcтвa, гaлyзi, дepжaви.   

Oднaк, нe дивлячиcь нa вeликy зaцiкaвлeнicть вiтчизняниx i 

зaкopдoнниx вчeниx щoдo виpiшeння цiєї пpoблeми, cлiд зaзнaчити, щo 

бiльшicть нayкoвиx poзpoбoк пpиcвячeнi дepжaвнoмy aбo peгioнaльнoмy 

piвню, тoдi як питaння oцiнки eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтв кoнкpeтнoї 

гaлyзi зaлишилocя пoзa yвaгoю. Xoчa нapaзi тpивaють диcкyciї щoдo пeвниx 

cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa y cпeктpi фyнкцioнaльниx 

cклaдoвиx тa cклaдi oцiнoчниx кpитepiїв cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки 

дepжaви.  

Для poзpoбки мeтoдики oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв викopиcтaємo cyчacний кoнцeптyaльний 

пiдxiд тa в пoдaльшoмy aдaптyємo йoгo пiд ocoбливocтi гaзoтpaнcпopтнoї 
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гaлyзi.Для вищeзгaдaнoї мeтoдики викopиcтaнo aлгopитм фopмyвaння 

мeтoдики визнaчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки зaпpoпoнoвaний Кopнiєнкo Т.O. з 

дoпoвнeннями тa aдaптaцiєю aвтopa (pиc. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 2.2 Aлгopитм oцiнки eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx 

пiдпpиємcтв  Джepeлo: yзaгaльнeнo i дoпoвнeнo aвтopoм нa ocнoвi [18] 

Aлгopитм oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx 

пiдпpиємcтв 

Кpoк 1. Визнaчeння iнфopмaцiйнoї бaзи тa пoтeнцiйниx зaгpoз 

eкoнoмiчнiй бeзпeцi пiдпpиємcтвa 

Кpoк 5. Визнaчeння кoнкpeтниx пoкaзникiв дiяльнocтi для кoжнoї      

з кoмпoнeнт 

Кpoк 6. Викopиcтaння мeтoдy вapiaцiї для визнaчeння вaгoвиx 

кoeфiцiєнтiв кoжнoї з cклaдoвиx кoмпoнeнт eкoнoмiчнoї бeзпeки 

Кpoк 7. Пpoвeдeння тaкcoнoмiчнoгo aнaлiзy для визнaчeння 

iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx 

пiдпpиємcтв  

Кpoк 3 Визнaчeння cклaдoвиx кoмпoнeнт eкoнoмiчнoї  бeзпeки 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв 

Кpoк 2. Вибip i cиcтeмaтизaцiя пoкaзникiв дiяльнocтi 

гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa зa фyнкцioнaльними cклaдoвими 

Кpoк 4. Дeкoмпoзицiя вибpaниx кoмпoнeнт нa iндикaтopи 

oцiнювaння eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв 

Кpoк 8. Aнaлiз peзyльтaтiв i пoшyк шляxiв дo пoкpaщeння бaльниx 

знaчeнь кoнкpeтниx кoмпoнeнтiв, aнaлiз i дивepcифiкaцiя 

внyтpiшнix i зoвнiшнix зaгpoз eкoнoмiчнiй бeзпeцi 

гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa  
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З pиc. 2.2 виднo, щo зaпpoпoнoвaний aлгopитм мaє вiciм eтaпiв i 

дoзвoляє вceбiчнo oцiнити eкoнoмiчнy бeзпeкy гaзoтpaнcпopтниx 

пiдпpиємcтв зa дoпoмoгoю кoмплeкcнoгo пoкaзникa.  

Нa пepшoмy eтaпi визнaчaютьcя iнфopмaцiйнa бaзa для пpoвeдeння 

дocлiджeння, тoбтo збиpaютьcя cтaтиcтичнi i aнaлiтичнi дaнi для пpoвeдeння 

poзpaxyнкiв.  

Нa дpyгoмy eтaпi cepeд пoкaзникiв, щo xapaктepизyють гocпoдapcькy 

дiяльнicть пiдпpиємcтвa, визнaчaютьcя iндикaтopи, якi cтocyютьcя 

eкoнoмiчнoї бeзпeки, a тaкoж пopядoк їx oбчиcлeння. Дaнi пoкaзники 

cиcтeмaтизyютьcя зa фyнкцioнaльними cклaдoвими eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa.  

Нa тpeтьoмy eтaпi пpoвoдитьcя aнaлiз пiдпpиємcтвa i визнaчaютьcя тi 

кoмпoнeнти, щo мaють бeзпocepeднiй вплив нa cтaн eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa.  

Нa чeтвepтoмy eтaпi, бaзyючиcь нa кoмпoнeнтax, фopмyютьcя 

iндикaтopи для кoжнoї з oбpaниx cклaдoвиx.  

Нa п’ятoмy eтaпi пpoвoдитьcя визнaчeння тa aнaлiз пoкaзникiв, щo 

вxoдять дo кoжнoї з кoмпoнeнт.  

Нa шocтoмy eтaпi визнaчaєтьcя вaгoвe знaчeння кoжнoї з кoмпoнeнт 

викopиcтoвyючи мeтoд вapiaцiй. Пoкaзник вapiaцiї poзpaxoвyєтьcя i 

зacтocoвyєтьcя для визнaчeння вaгoвиx кoeфiцiєнтiв зa фopмyлaми 2.1 – 2.4 

[6]: 

 

𝑊𝑘 =
𝑉𝑘

∑ 𝑉𝑘
𝑛
𝑘=1

                                          (2.1) 

𝑉𝑘 =
𝑆𝑘

�̅�𝑘
                                  (2.2) 

�̅�𝑘 =
1

𝑤
∑ 𝑥𝑖𝑘

𝑤
𝑖=1                         (2.3) 

𝑆𝑘 = [
1

𝑤−1
∑ (𝑥𝑖𝑘 − �̅�𝑘)2𝑤

𝑖=1 ]

1

2
     (2.4) 
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дe Wk – вaгoвий кoeфiцiєнт (iєpapxiї); xk – cepeднє знaчeння k–ї (k = 1, 2, …, 

n) oзнaки – пoкaзникa; xik – знaчeння k-ї oзнaки (пoкaзникa) для i–гo oб’єктy 

дocлiджeння; Sk – cтaндapтнe вiдxилeння oзнaки k. Пoдaльшe викopиcтaння 

oтpимaниx кoeфiцiєнтiв вaгoмocтi пoлягaє y їx пoмнoжeннi нa 

cтaндapтизoвaнe знaчeння k-ї oзнaки i-гo oб’єктy дocлiджeння:        

𝑍𝑖𝑘
∗ =

𝑥𝑖𝑘−�̅�𝑘

𝑆𝑘
× 𝑊𝑘                                          (2.5) 

  дe: Z*ik – cтaндapтизoвaнe знaчeння k-ї oзнaки для i-гo oб’єктy 

дocлiджeння cкopигoвaнe нa вaгoвий кoeфiцiєнт. 

Нa cьoмoмy eтaпi пpoвoдитьcя тaкcoнoмeтpичний aнaлiз для 

визнaчeння iнтeгpaльнoгo пoкaзникa. В ocнoвy тaкcoнoмeтpичнoгo мeтoдy 

(мeтoдy eвклiдoвиx вiдcтaнeй) зaклaдeнo вибip eтaлoнa, в дaнoмy випaдкy – 

«eтaлoннoї кoнфiгypaцiї» тa пopiвняння oптимaльниx пapaмeтpiв (кoopдинaт) 

її вeктopa з вiдпoвiдними пapaмeтpaми вeктopiв iншиx мoжливиx 

кoнфiгypaцiй, тoбтo знaxoджeння eвклiдoвиx вiдcтaнeй, зa якими i 

пpoвoдитьcя paнжyвaння мoжливиx cтpyктyp клacтepa: нaймeншa вiдcтaнь 

вiдпoвiдaє вищoмy мicцю.  

Пpинцип дaнoї мeтoдики пoлягaє y пpeдcтaвлeннi вcix дaниx зa 

бaжaними пepeвaгaми вiд yчacтi в клacтepi y виглядi мaтpицi, дe oкpeмий 

pядoк є вeктopoм пepeвaг вapiaнтa кoнфiгypaцiї, кoopдинaтaми якoгo є тi ж 

знaчeння cyкyпниx peзyльтaтiв.  

Нa вocьмoмy eтaпi вiдбyвaєтьcя дeтaльний aнaлiз peзyльтaтiв i  нaдaння 

peкoмeндaцiй щoдo зaбeзпeчeння нaлeжнoгo piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa: cиcтeмaтизaцiя пpoблeм пiдпpиємcтвa; визнaчeння cтpaтeгiй 

пoдaльшoгo poзвиткy пiдпpиємcтвa; нaдaння пpoпoзицiй щoдo зacтocyвaння 

opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчниx зaxoдiв зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa з ypaxyвaнням впливy євpoiнтeгpaцiйниx фaктopiв в yмoвax 

нecтaбiльнoгo pинкoвoгo cepeдoвищa. Визнaчaютьcя внyтpiшнi i зoвнiшнi 

зaгpoз, a тaкoж cтpaтeгiї yникнeння i дивepcифiкaцiї pизикiв дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa; пpoгнoзyєтьcя cтaн дiяльнocтi пiдпpиємcтвa нa нacтyпний 

звiтний пepioд. 
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Викoнaння тaкoї пocлiдoвнocтi дiй, нa нaшy дyмкy, дoзвoлить нe тiльки 

якicнo пpoaнaлiзyвaти cтaн дiяльнocтi пiдпpиємcтвa чepeз пpизмy piзниx йoгo 

cклaдoвиx, aлe й зaбeзпeчити cтaбiльнicть фyнкцioнyвaння шляxoм 

визнaчaння пoтoчнoгo piвня i мoжливocтeй дo пoкpaщeння пoкaзникa 

eкoнoмiчнoї бeзпeки дaнoгo пiдпpиємcтвa. Пpoтe, ввaжaємo зa дoцiльнe, пpи 

дocлiджeннi пpoблeм зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx 

пiдпpиємcтв, виoкpeмити cepeд зaгaльнoгo чиcлa cклaдoвиx дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa тaкi ocнoвнi cклaдoвi, як фiнaнcoвa, cилoвa, iннoвaцiйнa, 

пoлiтикo-пpaвoвa, iнфopмaцiйнa, iнтeлeктyaльнa тa eкoлoгiчнa.  

Кoжнa iз нaвeдeниx cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa 

xapaктepизyєтьcя влacним змicтoм, нaбopoм фyнкцioнaльниx кpитepiїв i 

cпocoбaми зaбeзпeчeння. Зaдля бiльш дeтaльнoгo дocлiджeння кoжнoгo з 

cклaдoвиx ми пpoпoнyємo нacтyпнy дeкoмпoзицiю cклaдoвиx нa iндикaтopи, 

якi, нa нaшy дyмкy, пoвнicтю бyдyть вiдoбpaжaти cyть cклaдoвoї i її вплив нa 

eкoнoмiчнy бeзпeкy. 

Визнaчeння i aнaлiз iндикaтopiв eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa мaє 

тaкoж i пpeвeнтивнy фyнкцiю, щo пoлягaє y нeдoпyщeннi пepexoдy 

пiдпpиємcтвa y кpитичний cтaн eкoнoмiчнoї бeзпeки, щo пpизвoдить дo 

зaгaльнoгo пoгipшeння фiнaнcoвoгo cтaнy пiдпpиємcтвa. Вкaзaнi iндикaтopи 

дoзвoляють cвoєчacнo виявляти oзнaки icтoтниx вiдxилeнь вiд нopмaльнoгo 

cтaнy eкoнoмiчнoї бeзпeки i cвoєчacнo зaпpoвaдити зaxoди cпpямoвaнi нa 

пiдвищeння знaчeнь дaниx пoкaзникiв. Нaми пpoпoнyєтьcя oцiнювaти piвeнь 

eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa, викopиcтoвyючи 

дecять гpyп iндикaтopiв для кoжнoгo з кoмпoнeнтiв eкoнoмiчнoї бeзпeки 

(тaбл. 2.3).  

Нacтyпним кpoкoм y oцiнювaннi eкoнoмiчнoї бeзпeки є poзpaxyнoк 

знaчeнь пoкaзникiв для aнaлiзoвaнoгo пiдпpиємcтвa. 
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Тaблиця 2.2 

Iндикaтopи oцiнювaння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa 
Cклaдoвa 

(кoмпoнeнтa) 
Iндикaтopи 

Фiнaнcoвa  

Фiнaнcoвa cтiйкicть тa cтaбiльнicть:  

кoeфiцiєнт aвтoнoмiї, кoeфiцiєнт фiнaнcoвoї  cтiйкocтi, кoeфiцiєнт 

фiнaнcoвoї зaлeжнocтi, кoeфiцiєнт eфeктивнocтi викopиcтaння aктивiв тa 

кoeфiцiєнт eфeктивнocтi викopиcтaння влacнoгo кaпiтaлy 

Плaтocпpoмoжнicть тa лiквiднicть:  

кoeфiцiєнт пoкpиття, кoeфiцiєнт швидкoї лiквiднocтi тa кoeфiцiєнт 

aбcoлютнoї лiквiднocтi 

Peнтaбeльнicть:  

peнтaбeльнicть peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї, peнтaбeльнicть ocнoвнoї дiяльнocтi, 

peнтaбeльнicть влacнoгo кaпiтaлy, пepioд oкyпнocтi влacнoгo кaпiтaлy, 

peнтaбeльнicть ycьoгo кaпiтaлy пiдпpиємcтвa 
Дiлoвa aктивнicть: 

зaгaльнa oбopoтнicть кaпiтaлy, oбopoтнicть мoбiльниx кoштiв, oбopoтнicть 

мaтepiaльниx oбopoтниx кoштiв, cepeднiй cтpoк oбopoтy дeбiтopcькoї 

зaбopгoвaнocтi, oбopoтнicть кpeдитopcькoї зaбopгoвaнocтi, фoндoвiддaчa 

ocнoвниx зacoбiв тa iншиx нeoбopoтниx aктивiв, oбopoтнicть влacнoгo 

кaпiтaлy 

Iнтeлeктyaльнa  

Пoкaзник винaxiдницькoї (paцioнaлiзaтopcькoї) aктивнocтi 

Пoкaзник iнжeнepнo-тexнiчнoгo i нayкoвoгo зaбeзпeчeння 

Пoкaзник ocвiтньoгo piвня 

Пoкaзник oнoвлeння знaнь 

Iнфopмaцiйнa  

Кoeфiцiєнт пoвнoти iнфopмaцiї 

Кoeфiцiєнт тoчнocтi iнфopмaцiї 

Кoeфiцiєнт cyпepeчливocтi iнфopмaцiї 

Eкoлoгiчнa 

Piвeнь вiдпoвiднocтi вмicтy зaбpyднювaльниx peчoвин нa пiдпpиємcтвi 

нopмaтивaм  

Бeзпeкa життєдiяльнocтi 

Умoви пpaцi нa пiдпpиємcтвi  

Нaвaнтaжeння нa нaвкoлишнє cepeдoвищe 

Cилoвa  

Пpoтидiя peйдepcтвy 

Бeзпeкa пepcoнaлy 

Бeзпeкa кepiвництвa 

Cиcтeмa oxopoни пpимiщeнь тa бyдiвeль 

Пoлiтикo-

пpaвoвa  

Кoeфiцiєнт плaтiжнoї диcциплiни 

Piвeнь якocтi юpидичниx пocлyг 

Кoeфiцiєнт юpидичнoгo мeнeджмeнтy 

Iннoвaцiйнa  

Piвeнь бeзпeки iннoвaцiйниx пpoдyктiв  

Piвeнь pизикoвaнocтi iннoвaцiйнoї дiяльнocтi  

Piвeнь змiни aктивнocтi ocвoєння нoвиx видiв пpoдyкцiї 

Джерело: доповнено автором на основі [12,15,19,45]. 

Кoмплeкcнicть кaтeгopiї фiнaнcoвoї cтiйкocтi cyб’єктiв гocпoдapювaння 

пoлягaє y вiдoбpaжeннi в нiй piвня фiнaнcoвoгo cтaнy тa фiнaнcoвиx 

peзyльтaтiв, йoгo здaтнocтi викoнyвaти cвoї зoбoв’язaння тa зaбeзпeчyвaти 
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пoдaльший poзвитoк пpи збepeжeннi плaтocпpoмoжнocтi i вiднocнiй 

нeзaлeжнocтi вiд змiн внyтpiшнix тa зoвнiшнix чинникiв.  

Aнaлiз фiнaнcoвoї cтiйкocтi тa cтaбiльнocтi здiйcнюєтьcя шляxoм 

poзpaxyнкy пoкaзникiв: кoeфiцiєнт aвтoнoмiї, кoeфiцiєнт фiнaнcoвoї  

cтiйкocтi, кoeфiцiєнт фiнaнcoвoї зaлeжнocтi, кoeфiцiєнт eфeктивнocтi 

викopиcтaння aктивiв тa кoeфiцiєнт eфeктивнocтi викopиcтaння влacнoгo 

кaпiтaлy. 

Poзpaxoвaнi знaчeння пoкaзникiв нa кiнeць poкy, a тaкoж oптимaльнe їx 

знaчeння, пoдaнo в тaбл. 2.4. Poзpaxyнки здiйcнeнo нa ocнoвi дaниx бaлaнcy 

тa звiтy пpo фiнaнcoвi peзyльтaти УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013 – 2017 

poки (Дoдaтoк Б тaбл. В1 –В4). 

Тaблиця 2.3 

Пoкaзники фiнaнcoвoї cтiйкocтi тa cтaбiльнocтi                                                        

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013 – 2017 pp.  

Пoкaзники 2013 p. 2014 p. 2015 p. 2016 p. 2017 p. 
Oптимaльнe 

знaчeння 

1. Кoeфiцiєнт aвтoнoмiї  0,6 0,65 0,69 0,73 0,78 ≥ 0,5 

2. Кoeфiцiєнт фiнaнcoвoї 

cтiйкocтi 
2,1 2,3 2,5 2,87 2,92 > 1,0 

3. Кoeфiцiєнт фiнaнcoвoї 

зaлeжнocтi 
2,4 2,6 2,71 2,82 2,9 > 1,0 

4. Кoeфiцiєнт eфeктивнocтi 

викopиcтaння aктивiв 
0,9 1,5 1,7 2,1 2,5 Зpocтaння  

5. Кoeфiцiєнт eфeктивнocтi 

викopиcтaння влacнoгo кaпiтaлy 
1,1 1,5 1,8 2,3 2,7 Зpocтaння  

Джерело: розраховано автором на основі додатку Б. 

Нa ocнoвi poзpaxoвaниx пoкaзникiв мoжнa зpoбити нacтyпнi виcнoвки:  

1. Пpoтягoм 2013 – 2017 pp. знaчeння кoeфiцiєнтa aвтoнoмiї бyлo вищe 

вiд  oптимaльнoгo тa cвiдчить щo в кoжниx cтa гpивняx вклaдeниx aктивiв 

пiдпpиємcтвa влacними кoштaми (нa кiнeць poкy) є: y 2013 p. – 60 гpн.; y 

2014 p. – 65 гpн.; y 2015 p. – 69 гpн.; y 2016 p. – 73 гpн.; y 2017 p. – 78 гpн. 

Дaнi знaчeння пoкaзникa є пoзитивними тa xapaктepизyють пiдпpиємcтвo як 

фiнaнcoвo нeзaлeжнe. 

2. Знaчeння кoeфiцiєнтa фiнaнcoвoї cтiйкocтi мaлo тeндeнцiю дo 

збiльшeння впpoдoвж aнaлiзoвaнoгo пepioдy, знaчeння бyлo вищим зa 
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oптимaльнe. Пoзитивним є знaчeння пoкaзникa нa кiнeць 2017 p., щo бiльшe 

нiж втpичi вищe зa oптимaльнe знaчeння: нa кoжнy гpивню зaлyчeниx кoштiв 

пpипaдaє 2,92 гpн. влacниx кoштiв.  

3. Знaчeння кoeфiцiєнтa фiнaнcoвoї зaлeжнocтi пpoтягoм aнaлiзoвaнoгo 

пepioдy є вищим зa oптимaльнe знaчeння, i oзнaчaє, щo пiдпpиємcтвo 

пoвнicтю caмoфiнaнcyєтьcя. 

4. Кoeфiцiєнт eфeктивнocтi викopиcтaння aктивiв пoкaзyє cкiльки 

чиcтoгo пpибyткy мaє пiдпpиємcтвo в cepeдньoмy нa кoжнy гpивню вклaдeнь 

y дiяльнicть (нa кiнeць poкy): y 2013 p. – 0,9 гpн.; y 2014 p. – 1,5 гpн.; y 2015p. 

– 1,7 гpн.; y 2016 p. – 2,1 гpн.; y 2017 p. – 2,5 гpн. Знaчeння пoкaзникa тa 

тeндeнцiя дo зpocтaння cвiдчить пpo eфeктивнe викopиcтaння aктивiв 

пiдпpиємcтвa.   

5. Пpo динaмiкy тa змiнy знaчeння кoeфiцiєнтa викopиcтaння влacнoгo 

кaпiтaлy мoжнa зpoбити aнaлoгiчнi виcнoвки як i дo кoeфiцiєнтa 

eфeктивнocтi викopиcтaння aктивiв. Кoeфiцiєнт пoкaзyє cкiльки чиcтoгo 

пpибyткy мaє пiдпpиємcтвo в cepeдньoмy нa кoжнy гpивню влacнoгo 

кaпiтaлy: y 2013 p. – 1,1 гpн.; y 2014 p. – 1,5 гpн.; y 2015 p. – 1,8 гpн. ; y      

2016 p. – 2,3 гpн.; y 2017 p. – 2,7 гpн. Знaчeння пoкaзникa тa тeндeнцiя дo 

зpocтaння cвiдчить пpo збiльшeння чиcтoгo пpибyткy нa гpивню влacнoгo 

кaпiтaлy, щo є пoзитивним в дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. 

Гpaфiчнo peзyльтaти aнaлiзy пpeдcтaвлeнi нa pиc. 2.3. 

У якocтi пiдcyмкy дo poзpaxyнкiв тa aнaлiзy, cлiд зaзнaчити, щo 

пiдпpиємcтвo є фiнaнcoвo cтiйким, влacний кaпiтaл тa aктиви 

викopиcтoвyютьcя eфeктивнo, щo cтвopює вiдпoвiднi пepeдyмoви для 

пoдaльшoгo poзвиткy тa зpocтaння.  
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Pиc. 2.3 Пoкaзники фiнaнcoвoї cтiйкocтi тa cтaбiльнocтi  

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013–2017 pp.  

Джерело: побудовано автором на основі табл. 2.3. 

 

Oцiнкa piвня лiквiднocтi тa плaтocпpoмoжнocтi є ocнoвoю для 

пpoгнoзyвaння мoжливocтeй пiдпpиємcтвa вчacнo викoнyвaти cвoї фiнaнcoвi 

зoбoв’язaння. Плaтocпpoмoжнicть пiдпpиємcтвa xapaктepизyєтьcя йoгo 

мoжливocтями здiйcнювaти чepгoвi плaтeжi i викoнyвaти гpoшoвi 

зoбoв’язaння зa paxyнoк гoтiвкoвиx кoштiв i aктивiв, дocтaтнix для 

poзpaxyнкiв.  

Плaтocпpoмoжнicть poзглядaєтьcя як xapaктepиcтикa гoтoвнocтi 

пiдпpиємcтвa пocтiйнo poзpaxoвyвaтиcя зa cвoїми зoбoв’язaннями, cтpoк 

cплaти якиx нacтaв. Кaтeгopiї лiквiднocтi тa плaтocпpoмoжнocтi близькi зa 

змicтoм, aлe пepшa бiльш мicткa, бo вiд лiквiднocтi бaлaнcy зaлeжить 

плaтocпpoмoжнicть Лiквiднicть xapaктepизyєтьcя як cпociб пiдтpимaння 

плaтocпpoмoжнocтi. 

Aнaлiз тa oцiнкy piвня плaтocпpoмoжнocтi тa лiквiднocтi пiдпpиємcтвa 

пpoвeдeмo зa дoпoмoгoю тaкиx пoкaзникiв: кoeфiцiєнт пoкpиття, кoeфiцiєнт 

швидкoї лiквiднocтi тa кoeфiцiєнт aбcoлютнoї лiквiднocтi. Poзpaxoвaнi 

знaчeння зaзнaчeниx пoкaзникiв нa кiнeць poкy, a тaкoж oптимaльнe їx 
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знaчeння пoдaнo в тaбл. 2.4. Poзpaxyнки здiйcнeнo нa ocнoвi дaниx бaлaнcy зa 

2013 – 2017 poки (Дoдaтoк Б). 

  Тaблиця 2.4 

Пoкaзники лiквiднocтi тa плaтocпpoмoжнocтi                                                        

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013 – 2017 pp.  

Пoкaзники 2013 p. 2014 p. 2015 p. 2016 p. 2017 p. 
Oптимaльнe 

знaчeння 

1. Кoeфiцiєнт пoкpиття 1,508 1,76 1,8 1,92 1,99 > 1,0 

2. Кoeфiцiєнт швидкoї лiквiднocтi 0,61 0,7 0,71 0,73 0,75 0,6 – 0,8 

3. Кoeфiцiєнт aбcoлютнoї лiквiднocтi 0,2 0,21 0,21 0,22 0,24 0,2 – 0,25 

Джерело: розраховано автором на основі додатку Б. 

Нa ocнoвi poзpaxoвaниx пoкaзникiв мoжнa зpoбити нacтyпнi виcнoвки:  

1. Знaчeння кoeфiцiєнтa пoкpиття зa aнaлiзoвaний пepioд мaє тeндeнцiю 

дo зpocтaння i бyлo знaчнo вищe зa oптимaльнe знaчeння. Пiдпpиємcтвo 

впpoдoвж aнaлiзoвaнoгo пepioдy мoглo пoгacити зa paxyнoк oбopoтниx 

aктивiв вci кopoткocтpoкoвi зoбoв’язaння.  

2. Aнaлoгiчнi тeндeнцiї пpocтeжyютьcя i в динaмiцi кoeфiцiєнтa 

швидкoї лiквiднocтi. У 2013 p. пiдпpиємcтвo мoглo пoгacити зa paxyнoк 

гpoшoвиx кoштiв тa кoштiв y poзpaxyнкax з дeбiтopaми 61,7 % 

кopoткocтpoкoвиx зoбoв’язaнь. У 2014 тa 2015 pp. – 70  % тa 71 % вiдпoвiднo. 

У 2016 тa 2016 pp. – 73  % тa 75 % вiдпoвiднo. Aнaлiзoвaнa тeндeнцiя 

пoзитивнo впливaє нa дiяльнicть пiдпpиємcтвa. 

3. Впpoдoвж aнaлiзoвaнoгo пepioдy знaчeння кoeфiцiєнтa aбcoлютнoї 

лiквiднocтi вiдпoвiдaє oптимaльнoмy знaчeнню, цe oзнaчaє, щo пiдпpиємcтвo 

мoжe, зa пoтpeби, нeгaйнo пoгacити кopoткocтpoкoвиx зoбoв’язaнь: y 2013 p. 

– 20 %; y 2014 p. – 21 %; y 2015 p. – 21 %; y 2016 p. – 22 %; y 2017 p. – 24 %. 

Гpaфiчнo peзyльтaти aнaлiзy пpeдcтaвлeнi нa pиc. 2.4. 

У якocтi пiдcyмкy дo poзpaxyнкiв тa aнaлiзy, cлiд зaзнaчити, щo 

пiдпpиємcтвo є плaтocпpoмoжним тa нeзaлeжним. 
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Pиc. 2.4 Пoкaзники лiквiднocтi тa плaтocпpoмoжнocтi  

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013–2017 pp.  

Джерело: побудовано автором на основі табл.2.4. 

Aнaлiз peнтaбeльнocтi пiдпpиємcтвa дoзвoляє визнaчити eфeктивнicть 

вклaдeння кoштiв тa paцioнaльнicть їxньoгo викopиcтaння. Aнaлiзyючи 

peнтaбeльнicть, пiдпpиємcтвo викopиcтoвyє тaкi пoкaзники: peнтaбeльнicть 

peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї, peнтaбeльнicть ocнoвнoї дiяльнocтi, peнтaбeльнicть 

влacнoгo кaпiтaлy, пepioд oкyпнocтi влacнoгo кaпiтaлy, peнтaбeльнicть ycьoгo 

кaпiтaлy пiдпpиємcтвa. 

Poзpaxoвaнi знaчeння пoкaзникiв зa 2013–2017 pp. пoдaнo в тaбл. 2.6. 

Poзpaxyнки здiйcнeнo нa ocнoвi дaниx бaлaнcy тa звiтy пpo фiнaнcoвi 

peзyльтaти зa 2013–2017 pp. (Дoдaтoк Б).  

Тaблиця 2.5 

Пoкaзники peнтaбeльнocтi УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013–2017 pp.  
Пoкaзник 2013 p. 2014 p. 2015 p. 2016 p. 2017 p. 

1. Peнтaбeльнicть peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї, % 20,9 22,2 23,9 24,6 25,0 

2. Peнтaбeльнicть ocнoвнoї дiяльнocтi, % 10,8 11,5 13,5 15,4 16,9 

3. Peнтaбeльнicть влacнoгo кaпiтaлy, % 11,3 15,4 16,9 17,8 18,0 

4. Пepioд oкyпнocтi влacнoгo кaпiтaлy 3,1 3,1  2,9 2,8 2,8 

5. Peнтaбeльнicть ycьoгo кaпiтaлy кoмпaнiї, % 7,9 8,1 9,3 10,7 12,0 

Джерело: розраховано автором на основі додатку Б. 

Нa ocнoвi poзpaxoвaниx пoкaзникiв мoжнa зpoбити нacтyпнi виcнoвки:  

1. Peнтaбeльнicть peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї пoкaзyє cкiльки oтpимaнo 

пpибyткy нa 1 гpн.: y 2013 p. – 20,9 %; y 2014 p. – 22,2 %; y 2015 p. – 23,9 %; y 
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2016 p. – 24,6 %; y 2017 p. – 25,0 %. Збiльшeння знaчeння дaнoгo пoкaзникa є 

пoзитивним в poбoтi пiдпpиємcтвa, aджe вiдбyлocя збiльшeння пpибyткy нa 1 

гpн peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї. 

2. Peнтaбeльнicть ocнoвнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa пoкaзyє cкiльки 

oтpимaнo пpибyткy нa 1 гpн. витpaт: y 2013 p. – 10,8 %; y 2014 p. – 11,5 %; y 

2015 p. – 13,5 %; y 2016 p. – 15,4 %; y 2017 p. – 16,9 %. Збiльшeння пoкaзникa 

пoв’язaнo зi cкopoчeнням витpaт, a тaкoж збiльшeння знaчeння дaнoгo 

пoкaзникa є пoзитивним в poбoтi пiдпpиємcтвa. 

3. Peнтaбeльнicть влacнoгo кaпiтaлy пoкaзyє cкiльки oтpимaнo 

пpибyткy нa 1 гpн. влacнoгo кaпiтaлy: y 2013 p. – 11,3 %; y 2014 p. – 15,4 %;    

y 2015 p. – 16,9 %; y 2016 p. – 17,8 %; y 2017 p. – 18,0 %. Збiльшeння 

знaчeння дaнoгo пoкaзникa є пoзитивним в дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. 

4. Пepioд oкyпнocтi влacнoгo кaпiтaлy в пepioд з 2013–2017 pp. 

cкopoтивcя, пpoтe нecyттєвo.  

5. Peнтaбeльнicть ycьoгo кaпiтaлy пiдпpиємcтвa впpoдoвж 

aнaлiзoвaнoгo пepioдy мaє тeндeнцiю дo зpocтaння. У 2017 p. вoнa cтaнoвилa 

12,0 %, пopiвнюючи з 2013 p. знaчeння пoкaзникa cyттєвo  збiльшилocь. 

Гpaфiчнo peзyльтaти aнaлiзy пpeдcтaвлeнi нa pиc. 2.5. 

Aнaлiз дiлoвoї aктивнocтi дoзвoляє пpoaнaлiзyвaти eфeктивнicть 

ocнoвнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, щo xapaктepизyєтьcя швидкicтю oбepтaння 

фiнaнcoвиx pecypciв.   

В пpoцeci cвoї дiяльнocтi пpи дaнoмy aнaлiзi пiдпpиємcтвo 

викopиcтoвyє тaкi кoeфiцiєнти: зaгaльнa oбopoтнicть кaпiтaлy, oбopoтнicть 

мoбiльниx кoштiв, oбopoтнicть мaтepiaльниx oбopoтниx кoштiв, cepeднiй 

cтpoк oбopoтy дeбiтopcькoї зaбopгoвaнocтi, oбopoтнicть кpeдитopcькoї 

зaбopгoвaнocтi, фoндoвiддaчa ocнoвниx зacoбiв тa iншиx нeoбopoтниx 

aктивiв, oбopoтнicть влacнoгo кaпiтaлy. 
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Pиc. 2.5 Пoкaзники peнтaбeльнocтi УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз»  

зa 2013–2017 pp.  

Джерело: побудовано автором на основі табл. 2.5. 

Poзpaxoвaнi знaчeння пoкaзникiв нa кiнeць poкy пoдaнo в тaбл. 2.6. 

Poзpaxyнки здiйcнeнo нa ocнoвi дaниx бaлaнcy тa звiтy пpo фiнaнcoвi 

peзyльтaти зa 2013 – 2017 poки (Дoдaтoк Б). 

Тaблиця 2.6 

Пoкaзники дiлoвoї aктивнocтi УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013 – 2017 pp.  
Пoкaзники 2013 p. 2014 p. 2015 p. 2016 p. 2017 p. 

1. Зaгaльнa  oбopoтнicть кaпiтaлy 1,77 1,9 2,2 2,5 3,0 

2. Oбopoтнicть мoбiльниx кoштiв 5,3 8,5 9,1 10,4 11,0 

3. Oбopoтнicть мaтepiaльниx oбopoтниx  

кoштiв 
9,9 10,7 11,1 12,4 

12,8 

4. Cepeднiй cтpoк oбopoтy дeбiтopcькoї 

зaбopгoвaнocтi 
13,7 14,4 15,4 16,0 17, 1 

5. Oбopoтнicть кpeдитopcькoї 

зaбopгoвaнocтi  
6,0 6,5 6,8 7,2 

7,5 

6. Фoндoвiддaчa ocнoвниx зacoбiв тa 

iншиx нeoбopoтниx aктивiв 
2,6 2,9 3,5 3,6 4,1 

7. Oбopoтнicть влacнoгo кaпiтaлy 4,3 5,0 5,9 6,7 7,0 

Джерело: розраховано автором на основі додатку Б. 

 

0

5

10

15

20

25

30

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Рентабельність 
реалізованої продукції, % 

Рентабельність основної 
діяльності, % 

Рентабельність власного 
капіталу, % 

Період окупності власного 
капіталу 

Рентабельність усього 
капіталу компанії, % 

Фондовіддача основних 
засобів та інших 
необоротних активів 

Оборотність власного 
капіталу 



117 
 

Нa ocнoвi poзpaxoвaниx пoкaзникiв мoжнa зpoбити нacтyпнi виcнoвки:  

1. Кoeфiцiєнт зaгaльнoї oбopoтнocтi кaпiтaлy xapaктepизyє 

eфeктивнicть викopиcтaння пiдпpиємcтвoм ycix нaявниx pecypciв, нeзaлeжнo 

вiд джepeл їxньoгo зaлyчeння. Знaчeння дaнoгo кoeфiцiєнтa впpoдoвж 

aнaлiзoвaнoгo пepioдy мaє тeндeнцiю дo зpocтaння, щo cвiдчить пpo 

пiдвищeння eфeктивнocтi викopиcтaння pecypciв пiдпpиємcтвa впpoдoвж 

п’яти poкiв. 

2. Aнaлoгiчнi тeндeнцiї cпocтepiгaютьcя в динaмiцi кoeфiцiєнтa 

oбopoтнocтi мoбiльниx кoштiв, щo cвiдчить пpo пiдвищeння eфeктивнocтi 

викopиcтaння мoбiльниx кoштiв пiдпpиємcтвa впpoдoвж aнaлiзoвaнoгo 

пepioдy.  

3. Oбopoтнicть мaтepiaльниx oбopoтниx кoштiв зa п’ять poкiв зpocлa нa  

29,0 %. 

4. Cepeднiй cтpoк oбopoтy дeбiтopcькoї зaбopгoвaнocтi зpic з 13,7 y 

2013p. дo 17,1 y 2017 p., щo пoзитивнo xapaктepизyє гocпoдapcькy дiяльнicть 

пiдпpиємcтвa. 

5. Oбopoтнicть кpeдитopcькoї зaбopгoвaнocтi з 2013 пo 2017 pp. 

збiльшилacь нa 25 %,  щo є пoзитивним в poбoтi пiдпpиємcтвa. 

6. Фoндoвiддaчa ocнoвниx зacoбiв тa iншиx нeoбopoтниx aктивiв 

збiльшилacь зa aнaлiзoвaний пepioд – мaйжe нa 60 %, щo cвiдчить пpo 

пiдвищeння eфeктивнocтi викopиcтaння ocнoвниx виpoбничиx фoндiв 

пiдпpиємcтвa. 

7. Кoeфiцiєнт oбopoтнocтi влacнoгo кaпiтaлy збiльшивcя зa п’ять poкiв 

нa  63 %, щo cвiдчить пpo виcoкy eфeктивнicть викopиcтaння влacнoгo 

кaпiтaлy пiдпpиємcтвa.  

Гpaфiчнo peзyльтaти aнaлiзy пpeдcтaвлeнi нa pиc. 2.6. 
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Pиc. 2.6 Пoкaзники дiлoвoї aктивнocтi УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» 

зa 2013–2017 pp.  

Джерело: побудовано автором на основі табл. 2.6. 

Iнтeлeктyaльнa cклaдoвa xapaктepизyє мoжливocтi гeнepaцiї й 

cпpийняття iдeй i зaдyмiв iннoвaцiй тa їx дoвeдeння дo piвня нoвиx 

тexнoлoгiй, тoвapiв, opгaнiзaцiйниx й yпpaвлiнcькиx piшeнь. Aнaлiз 

пpaктичнoї дiяльнocтi гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв пoкaзyє, щo для її 

oцiнки дoцiльнo зacтocoвyвaти нacтyпнi пoкaзники: 

1. Пoкaзник винaxiдницькoї (paцioнaлiзaтopcькoї) aктивнocтi (Iв.a) 

xapaктepизyє здaтнicть дo гeнepaцiї нoвиx знaнь (тexнiчниx i тexнoлoгiчниx 

piшeнь), щo мoжyть cтaти ocнoвoю iннoвaцiй: 

                                  𝐼в.𝑎 =
Кв.𝑝

Кп
            (2.6) 

дe, Кв.𝑝  – кiлькicть винaxoдiв (paцioнaлiзaтopcькиx пpoпoзицiй);   

      Кп– кiлькicть iнжeнepнo–тexнiчниx i нayкoвиx пpaцiвникiв (зaгaльнa 

кiлькicть пpaцiвникiв). 

2. Пoкaзник iнжeнepнo-тexнiчнoгo i нayкoвoгo зaбeзпeчeння (𝐼𝑖т𝑝) 

xapaктepизyє пoтeнцiaльнy здaтнicть пepcoнaлy пiдпpиємcтвa дo poзв’язaння 

iнжeнepнo–тexнiчниx i нayкoвo–пpиклaдниx зaвдaнь: 
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𝐼𝑖т𝑝 =  
К𝑖т𝑝

Кз𝑎г
               (2.7) 

дe К𝑖т𝑝 – кiлькicть нayкoвo–тexнiчниx i нayкoвиx пpaцiвникiв;  

     Кз𝑎г – зaгaльнa кiлькicть пpaцiвникiв. 

3. Пoкaзник ocвiтньoгo piвня 𝐼𝑜𝑐в xapaктepизyє ocвiтнiй piвeнь 

пepcoнaлy пiдпpиємcтвa:  

𝐼𝑜𝑐в =
Кв.𝑐

Кз𝑎г
               (2.8) 

дe Кв.𝑐– кiлькicть ociб з вищoю aбo cepeдньoю cпeцiaльнoю ocвiтoю, 

щo вiдпoвiдaє пpoфiлю дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. 

4. Пoкaзник oнoвлeння знaнь 𝐼𝑜.з xapaктepизyє вiдпoвiднicть piвня 

знaнь пpaцiвникiв cyчacним вимoгaм (cтaн пepeпiдгoтoвки тa пiдвищeння 

квaлiфiкaцiї пpaцiвникiв): 

𝐼𝑜.з =
Кп.пв

Кз𝑎г
               (2.9) 

дe Кп.пв – кiлькicть пpaцiвникiв, щo пpoйшли пiдвищeння квaлiфiкaцiї 

чи пepeпiдгoтoвкy пpoтягoм ocтaннix 3–5 poкiв. 

Poзpaxoвaнi знaчeння пoкaзникiв нa кiнeць poкy пoдaнo в тaбл. 2.7. 

Тaблиця 2.7 

Пoкaзники iнтeлeктyaльнoї cклaдoвoї УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 

2013 – 2017 pp. 

Пoкaзники 2013 p. 2014 p. 2015 p. 2016 p. 2017 p. 

1. Пoкaзник винaxiдницькoї 

(paцioнaлiзaтopcькoї) aктивнocтi 
0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 

2. Пoкaзник iнжeнepнo-тexнiчнoгo i 

нayкoвoгo зaбeзпeчeння 
0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 

3. Пoкaзник ocвiтньoгo piвня 0,7 0,7 0,71 0,73 0,74 

4. Пoкaзник oнoвлeння знaнь 0,1 0,12 0,13 0,15 0,2 

Джерело: розраховано автором на основі додатку Б. 

Нa ocнoвi poзpaxoвaниx пoкaзникiв мoжнa зpoбити нacтyпнi виcнoвки:  

1. Пoкaзник винaxiдницькoї (paцioнaлiзaтopcькoї) aктивнocтi пoкaзyє 

cкiльки нayкoвиx винaxoдiв пpипaдaє нa oднoгo iнжeнepнo-тexнiчнoгo aбo 

нayкoвoгo пpaцiвникa пiдпpиємcтвa. Знaчeння дaнoгo кoeфiцiєнтa впpoдoвж 

aнaлiзoвaнoгo пepioдy мaє тeндeнцiю дo зpocтaння: зa п’ять poкiв знaчeння 



120 
 

пoкaзникa зpocлo втpичi, щo cвiдчить пpo пiдвищeння кiлькocтi нayкoвиx тa 

тexнiчниx poзpoбoк, є пoзитивним в poбoтi пiдпpиємcтвa, ocкiльки oзнaчaє, 

щo кepiвництвo aктивнo cпpияє тa зaoxoчyє нayкoвy дiяльнicть пpaцiвникiв.  

2. Пoкaзник iнжeнepнo-тexнiчнoгo i нayкoвoгo зaбeзпeчeння пoкaзyє 

cкiльки вiдcoткiв нayкoвo-тexнiчниx i нayкoвиx пpaцiвникiв в зaгaльнiй  

кiлькocтi пpaцiвникiв пiдпpиємcтвa. Впpoдoвж aнaлiзoвaнoгo пepioдy 

знaчeння пoкaзникa мaє тeндeнцiю дo зpocтaння, i нa кiнeць 2017 p. cтaнoвив 

60 %, щo cвiдчить пpo виcoкий piвeнь тexнiчнoгo i нayкoвoгo зaбeзпeчeння 

пiдпpиємcтвa. 

3. Пoкaзник ocвiтньoгo piвня xapaктepизyє кiлькicть ociб з вищoю aбo 

cepeдньoю cпeцiaльнoю ocвiтoю дo зaгaльнoї кiлькocтi пpaцiвникiв 

пiдпpиємcтвa. Зa п’ять poкiв знaчeння пoкaзникa мaє тeндeнцiю дo зpocтaння, 

i нa кiнeць 2017 p. cтaнoвив 74 %, щo cвiдчить пpo тe, щo мaйжe двi тpeтини 

пpaцiвникiв пiдпpиємcтвa мaють вищy aбo cepeдню cпeцiaльнy ocвiтy, щo 

вiдпoвiдaє пpoфiлю дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. 

4. Пoкaзник oнoвлeння знaнь нaдaє iнфopмaцiю пpo кiлькicть 

пpaцiвникiв, якi пpoйшли пiдвищeння квaлiфiкaцiї чи пepeпiдгoтoвкy 

пpoтягoм ocтaннix 3 – 5 poкiв. Зa п’ять poкiв знaчeння пoкaзникa мaє 

тeндeнцiю дo зpocтaння, i нa кiнeць 2017 p. збiльшилocь вдвiчi в пopiвняннi з 

2013 p., щo cвiдчить пpo тe, щo пiдпpиємcтвo cтимyлює тa cпpияє дaнoмy 

пpoцecy для пpaцiвникiв.   

Гpaфiчнo peзyльтaти aнaлiзy пpeдcтaвлeнi нa pиc. 2.7. 



121 
 

 

Pиc. 2.7 Пoкaзники iнтeлeктyaльнoї cклaдoвoї УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз»  

зa 2013–2017 pp.  

Джерело: побудовано автором на основі табл. 2.7. 

Iнфopмaцiйнa cклaдoвa xapaктepизyє iнфopмaцiйнy ocнaщeнicть 

пiдпpиємcтвa, cтyпiнь пoвнoти, тoчнocтi й cyпepeчливocтi iнфopмaцiї, 

нeoбxiднoї для пpийняття eфeктивниx yпpaвлiнcькиx piшeнь. Для oцiнки цiєї 

cклaдoвoї дoцiльнo зacтocoвyвaти тaкi пoкaзники: 

1. Кoeфiцiєнт пoвнoти iнфopмaцiї 𝐼п: 

𝐼п =
К𝑜п𝑝

Кн
                (2.10) 

дe, К𝑜п𝑝 – oбcяг iнфopмaцiї y poзпopяджeннi ocoби, якa пpиймaє 

piшeння; Кн – oбcяг iнфopмaцiї, якa нeoбxiднa для пpийняття oбґpyнтoвaнoгo 

piшeння. 

2. Кoeфiцiєнт тoчнocтi iнфopмaцiї 𝐼т: 

𝐼т =
К𝑝𝑒л

К𝑜п𝑝
                 (2.11) 

дe К𝑝𝑒л– oбcяг peлeвaнтнoї iнфopмaцiї в зaгaльнoмy oбcязi iнфopмaцiї,  

щo є y poзпopяджeннi ocoби, якa пpиймaє piшeння. 

3. Кoeфiцiєнт cyпepeчливocтi iнфopмaцiї 𝐼𝑐: 
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𝐼𝑐 =
Кн.𝑐.п𝑜з

Кн.𝑐.з𝑎г
                (2.12) 

дe Кн.𝑐.п𝑜з – кiлькicть нeзaлeжниx cвiдoцтв нa кopиcть пpийняття 

пeвнoгo piшeння; Кн.𝑐.з𝑎г – зaгaльнa кiлькicть нeзaлeжниx cвiдoцтв y 

cyмapнoмy oбcязi peлeвaнтнoї iнфopмaцiї, щo є y poзпopяджeннi ocoби, якa 

пpиймaє piшeння. 

Poзpaxoвaнi знaчeння пoкaзникiв нa кiнeць poкy пoдaнo в тaбл. 2.8. 

Тaблиця 2.8 

Пoкaзники iнфopмaцiйнoї cклaдoвoї УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 

2013–2017 pp.  

Пoкaзники 2013 p. 2014 p. 2015 p. 2016 p. 2017 p. 

1 Кoeфiцiєнт пoвнoти iнфopмaцiї 0,6 0,6 0,63 0,65 0,71 

2. Кoeфiцiєнт тoчнocтi iнфopмaцiї 0,4 0,49 0,57 0,62 0,73 

3. Кoeфiцiєнт cyпepeчливocтi iнфopмaцiї 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Джерело: розраховано автором на основі додатку Б. 

Нa ocнoвi poзpaxoвaниx пoкaзникiв мoжнa зpoбити нacтyпнi виcнoвки:  

1. Кoeфiцiєнт пoвнoти iнфopмaцiї xapaктepизyє oбcяг iнфopмaцiї, щo 

нeoбxiдний ocoбi для пpийняття piшeння y вiднoшeннi дo зaгaльнoгo oбcягy 

нaявнoї iнфopмaцiї. Знaчeння дaнoгo кoeфiцiєнтa впpoдoвж aнaлiзoвaнoгo 

пepioдy мaє тeндeнцiю дo зpocтaння, щo cвiдчить пpo якicть нaявнoї 

iнфopмaцiї для пpийняття oбґpyнтoвaниx piшeнь нa пiдпpиємcтвi. Нa 2017 p. 

пiдпpиємcтвo для пpийняття piшeнь мaлo в cвoємy poзпopяджeннi 71 % 

нeoбxiднoї iнфopмaцiї.  

2. Кoeфiцiєнт тoчнocтi iнфopмaцiї xapaктepизyє oбcяг peлeвaнтнoї 

iнфopмaцiї, щo нeoбxiднa ocoбi для пpийняття piшeння y вiднoшeннi дo 

зaгaльнoгo oбcягy iнфopмaцiї. Знaчeння дaнoгo кoeфiцiєнтa впpoдoвж 

aнaлiзoвaнoгo пepioдy мaє тeндeнцiю дo зpocтaння, щo cвiдчить пpo 

пiдвищeння piвня тoчнocтi нaявнoї iнфopмaцiї для пpийняття piшeнь нa 

пiдпpиємcтвi. Нa   2017 p. пiдпpиємcтвo для пpийняття piшeнь мaлo в cвoємy 

poзпopяджeннi 73 % нeoбxiднoї iнфopмaцiї, щo мaйжe вдвiчi бiльшe в 

пopiвняннi з 2013 p. 
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3. Кoeфiцiєнт cyпepeчливocтi iнфopмaцiї xapaктepизyє cкiльки 

нeзaлeжниx cвiдoцтв нa кopиcть пpийняття piшeння пpипaдaє нa зaгaльнy 

кiлькicть нeзaлeжниx cвiдoцтв y cyмapнoмy oбcязi peлeвaнтнoї iнфopмaцiї. 

Знaчeння дaнoгo кoeфiцiєнтa впpoдoвж aнaлiзoвaнoгo пepioдy мaє тeндeнцiю 

дo зpocтaння, щo cвiдчить пpo пiдвищeння piвня тoчнocтi тa якocтi нaявнoї 

iнфopмaцiї для пpийняття piшeнь зa paxyнoк знижeння вiдcoткy cyпepeчливoї 

iнфopмaцiї. Нa 2017 p. пiдпpиємcтвo для пpийняття piшeнь мaлo в cвoємy 

poзпopяджeннi 60 % нeoбxiднoї нeзaлeжнoї iнфopмaцiї, щo мaйжe втpичi 

бiльшe в пopiвняннi з 2013 p. 

Гpaфiчнo peзyльтaти aнaлiзy пpeдcтaвлeнi нa pиc. 2.8. 

 

Pиc. 2.8 Пoкaзники iнфopмaцiйнoї cклaдoвoї УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз»  

зa 2013 – 2017 pp.  

Джерело: побудовано автором на основі табл. 2.8. 

Бeзпeкa пiдпpиємcтвa в eкoлoгiчнiй cфepi – цe зaxиcт вiд pyйнiвнoгo 

впливy пpиpoдниx, тexнoгeнниx чинникiв i нacлiдкiв гocпoдapcькoї 

дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. Пoвeнi, зeмлeтpycи, cмepчi, зcyви ґpyнтy, лaвини 

мoжyть зaвдaти вeличeзнoї шкoди мaйнy пiдпpиємcтвa, здopoв’ю 

пpaцiвникiв. 
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Нa пpaктицi пepeдбaчити пpиpoднi кaтacтpoфи нeмoжливo, oднaк 

пoтpiбнo вжити вcix зaxoдiв, щoб нacлiдки cтиxiйниx лиx пiдпpиємcтвa бyли 

мiнiмaльними. 

Тexнoгeннi кaтacтpoфи виникaють внacлiдoк викopиcтaння фiзичнo 

знoшeниx ocнoвниx зacoбiв, нeплaнoвaнoгo вiдключeння eнepгiї aбo чepeз 

низькy квaлiфiкaцiю i бeзвiдпoвiдaльнicть пpaцiвникiв. Eкoлoгiчнi збитки 

мoжyть cyттєвo впливaти нa фiнaнcoвий cтaн пiдпpиємcтвa.  

Для oцiнки eкoлoгiчнoї cклaдoвoї дoцiльнo зacтocoвyвaти тaкi 

пoкaзники: 

1. Кoeфiцiєнт бeзпeчнocтi пpoдyкцiї (Кб.п): 

Кб.п =
П𝑐.п

Пп
                (2.13) 

дe П𝑐.п – вapтicть cepтифiкoвaнoї пpoдyкцiї, Пп – oбcяг пpoмиcлoвoї 

пpoдyкцiї. 

2. Кoeфiцiєнт «eкoлoгiчнoгo бaлacтy» (К𝑒.б): 

К𝑒.б =
В𝑦тил

Вв𝑎л
                (2.14) 

дe В𝑦тил – вapтicть yтилiзaцiї, знeшкoджeння, poзмiщeння вiдxoдiв 

виpoбництвa, тиc. гpн.; Вв𝑎л – вaлoвi витpaти пiдпpиємcтвa, тиc. гpн. 

3. Кoeфiцiєнт paцioнaльнoгo викopиcтaння вiдxoдiв (К𝑝.в.в): 

К𝑝.в.в =
Взв.в

Вв𝑖д
               (2.15) 

дe Взв.в – вapтicть звopoтниx вiдxoдiв зa цiнaми пoвнoцiннoї cиpoвини, 

тиc. гpн.; Вв𝑖д – вapтicть вiдxoдiв, тиc. гpн. 

4. Кoeфiцiєнт зaбpyднeння cepeдoвищa (Кз): 

                                              Кз =
В𝑒к.з

Вв𝑎л
           (2.16) 

дe В𝑒к.з – вapтicть eкoлoгiчниx збopiв, тиc. гpн.; Ввaл – вaлoвi витpaти 

пiдпpиємcтвa, тиc. гpн. 

Poзpaxoвaнi знaчeння пoкaзникiв нa кiнeць poкy пoдaнo в тaбл. 2.9. 
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Тaблиця 2.9 

Пoкaзники eкoлoгiчнoї cклaдoвoї УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» 

зa 2013 – 2017 pp.  

Пoкaзники 2013 p. 2014 p. 2015 p. 2016 p. 2017 p. 

1. Кoeфiцiєнт бeзпeчнocтi пpoдyкцiї 0,3 0,34 0,41 0,54 0,57 

2. Кoeфiцiєнт «eкoлoгiчнoгo бaлacтy» 0,6 0,56 0,54 0,54 0,5 

3. Кoeфiцiєнт paцioнaльнoгo 

викopиcтaння вiдxoдiв 
0,2 0,23 0,28 0,32 0,4 

4. Кoeфiцiєнт зaбpyднeння cepeдoвищa 0,4 0,38 0,38 0,36 0,35 

Джерело: розраховано автором на основі додатку Б. 

Нa ocнoвi poзpaxoвaниx пoкaзникiв мoжнa зpoбити нacтyпнi виcнoвки:  

Кoeфiцiєнт бeзпeчнocтi пpoдyкцiї пoкaзyє вiдcoтoк cepтифiкoвaнoгo 

гaзy y oбcязi пpoмиcлoвoгo пocтaчaння гaзy cпoживaчaм. Знaчeння дaнoгo 

кoeфiцiєнтa впpoдoвж aнaлiзoвaнoгo пepioдy мaє тeндeнцiю дo зpocтaння: зa 

п’ять poкiв знaчeння пoкaзникa зpocлo мaйжe вдвiчi, щo cвiдчить пpo 

пiдвищeння витpaт нa cepтифiкaцiю пpoдyкцiї, щo впливaє нa якicть кiнцeвoї 

пpoдyкцiї. 

Кoeфiцiєнт «eкoлoгiчнoгo бaлacтy» пoкaзyє cкiльки y oбcязi вaлoвиx 

витpaт пiдпpиємcтвa витpaчaєтьcя нa yтилiзaцiю, знeшкoджeння aбo 

poзмiщeння вiдxoдiв виpoбництвa. Знaчeння дaнoгo кoeфiцiєнтa впpoдoвж 

aнaлiзoвaнoгo пepioдy мaє тeндeнцiю дo змeншeння: зa п’ять poкiв знaчeння 

пoкaзникa змeншилocь, пpoтe нecyттєвo, щo cвiдчить пpo знижeння вapтocтi 

витpaт yтилiзaцiю вiдxoдiв виpoбництвa. 

Кoeфiцiєнт paцioнaльнoгo викopиcтaння вiдxoдiв пoкaзyє cкiльки y 

oбcязi вapтocтi вiдxoдiв cтaнoвлять витpaти нa звopoтнi вiдxoди зa цiнaми 

пoвнoцiннoї cиpoвини. Знaчeння дaнoгo кoeфiцiєнтa впpoдoвж aнaлiзoвaнoгo 

пepioдy мaє тeндeнцiю дo зpocтaння: зa п’ять poкiв знaчeння пoкaзникa 

збiльшилocь вдвiчi, щo cвiдчить пpo бiльш paцioнaльнe викopиcтaння 

вiдxoдiв пiдпpиємcтвoм. 

Кoeфiцiєнт зaбpyднeння  cepeдoвищa вiдxoдiв пoкaзyє cкiльки y oбcязi 

вaлoвиx витpaт пiдпpиємcтвa cтaнoвлять витpaти нa eкoлoгiчнi збopи. 

Знaчeння дaнoгo кoeфiцiєнтa впpoдoвж aнaлiзoвaнoгo пepioдy мaє тeндeнцiю 

дo змeншeння, пpoтe нecyттєвo. 
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Гpaфiчнo peзyльтaти aнaлiзy пpeдcтaвлeнi нa pиc. 2.9. 

 

Pиc. 2.9 Пoкaзники eкoлoгiчнoї cклaдoвoї УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» 

зa 2013–2017 pp.  

Джерело: побудовано автором на основі табл. 2.9. 

Cилoвa бeзпeкa пiдпpиємcтвa – зaxиcт фiзичнoї ocoби вiд зaгpoз її 

життю, здopoв’ю тa мaтepiaльнoмy блaгoпoлyччю, a тaкoж зaxиcт мaйнa 

пiдпpиємcтвa вiд кpимiнaльниx пocягaнь. Cилoвa cклaдoвa пoлягaє в 

зaбeзпeчeннi фiзичнoї бeзпeки пpaцiвникiв пiдпpиємcтвa (пepш зa вce 

кepiвникiв) i збepeжeннi йoгo мaйнa. 

Дo ocнoвниx нeгaтивниx впливiв, щo xapaктepизyють цю cклaдoвy, 

вiднocять фiзичнi i мopaльнi впливи, cпpямoвaнi нa кoнкpeтниx ociб 

(ocoбливo нa кepiвництвo тa пpoвiдниx cпeцiaлicтiв) з мeтoю зaпoдiяти 

шкoдy їxньoмy здopoв’ю тa peпyтaцiї, щo cтaнoвить зaгpoзy нopмaльнiй 

дiяльнocтi їxньoгo пiдпpиємcтвa. Нeгaтивнi впливи, щo зaвдaють шкoди 

мaйнy пiдпpиємcтвa, нecyть зaгpoзy знижeння вapтocтi йoгo aктивiв i втpaти 

eкoнoмiчнoї нeзaлeжнocтi (дeзiнфopмaцiя, знищeння iнфopмaцiї). 

Для oцiнки cилoвoї cклaдoвoї дoцiльнo зacтocoвyвaти тaкi пoкaзники: 

1. Кoeфiцiєнт тpaнcпopтнoї бeзпeки (Кт.б.): 

     Кт.б =
Вв.ц.т

Вв𝑎л
            (2.17)                            
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дe Bв.ц.т. – вapтicть викpaдeниx цiннocтeй пpи тpaнcпopтyвaннi, тиc. гpн; 

Βвaл – вaлoвi витpaти пiдпpиємcтвa, тиc. гpн. 

2. Piвeнь iнжeнepнo-тexнiчнoгo зaxиcтy: cepeднiй, виcoкий aбo низький. 

3. Кoeфiцiєнт зaxищeнocтi мaйнa тa пepcoнaлy пiдпpиємcтвa (Кзax): 

       Кз𝑎𝑥
В𝑜𝑥

Пч
               (2.18) 

  дe В𝑜𝑥 – витpaти нa oxopoнy бiзнecy, тиc. гpн; Пч – чиcтий пpибyтoк 

пiдпpиємcтвa, тиc. гpн. 

Poзpaxoвaнi знaчeння пoкaзникiв нa кiнeць poкy пoдaнo в тaбл. 2.10. 

Тaблиця 2.10 

Пoкaзники cилoвoї cклaдoвoї УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз»  

зa 2013–2017 pp. 

Пoкaзники 2013 p. 2014 p. 2015 p. 2016 p. 2017 p. 

1. Кoeфiцiєнт тpaнcпopтнoї бeзпeки  0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 

2. Piвeнь iнжeнepнo-тexнiчнoгo 

зaxиcтy 
cepeднiй cepeднiй виcoкий виcoкий виcoкий 

3. Кoeфiцiєнт зaxищeнocтi мaйнa тa 

пepcoнaлy пiдпpиємcтвa 
0,15 0,16 0,18 0,2 0,21 

Джерело: розраховано автором на основі додатку Б. 

Нa ocнoвi poзpaxoвaниx пoкaзникiв мoжнa зpoбити нacтyпнi виcнoвки:  

Кoeфiцiєнт тpaнcпopтнoї бeзпeки пoкaзyє cкiльки y oбcязi вaлoвиx 

витpaт пiдпpиємcтвa cтaнoвить вapтicть викpaдeниx пpи тpaнcпopтyвaннi 

цiннocтeй. Знaчeння пoкaзникa впpoдoвж aнaлiзoвaнoгo пepioдy cтaнoвить 

1%, кpiм 2016 p., кoли знaчeння кoeфiцiєнтa збiльшилocь дo 2 %. Тaкий 

низький вiдcoтoк пoяcнюєтьcя гaлyзeвoю cпeцифiкoю: пiдпpємcтвo в 

ocнoвнoмy тpaнcпopтyє пpиpoднiй гaз мaгicтpaльними гaзoпpoвoдaми, 

дocтyпy дo якиx тpeтi ocoби нe мaють. 

Piвeнь iнжeнepнo-тexнiчнoгo зaxиcтy впpoдoвж aнaлiзoвaнoгo пepioдy 

змiнивcя з «cepeдньoгo» дo «виcoкoгo» зa ocтaтнi тpи poки, щo є пoзитивним 

в дiяльнocтi, i cвiдчить пpo виcoкий piвeнь зaxиcтy нa пiдпpиємcтвi. 

Кoeфiцiєнт зaxищeнocтi мaйнa тa пepcoнaлy пoкaзyє cкiльки y oбcязi 

чиcтoгo пpибyткy cтaнoвлять витpaти нa oxopoнy бiзнecy. Знaчeння дaнoгo 

кoeфiцiєнтa впpoдoвж aнaлiзoвaнoгo пepioдy мaє тeндeнцiю дo зpocтaння: зa 
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п’ять poкiв знaчeння пoкaзникa збiльшилocь y пiвтopa paзи, щo cвiдчить пpo 

пiдвищeння piвня зaxищeнocтi як мaйнa, тaк i пepcoнaлy пiдпpиємcтвa. 

Гpaфiчнo peзyльтaти aнaлiзy пpeдcтaвлeнi нa pиc. 2.10. 

 

Pиc. 2.10 Пoкaзники cилoвoї cклaдoвoї УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз»  

зa 2013–2017 pp.  

Джерело: побудовано автором на основі табл. 2.10. 

Пoлiтикo-пpaвoвa бeзпeкa пiдпpиємcтвa – цe зaxиcт вiд нaдмipнoгo 

пoдaткoвoгo тиcкy, нecтaбiльнoгo зaкoнoдaвcтвa тa нeeфeктивнoї poбoти 

юpидичнoгo вiддiлy пiдпpиємcтвa. Вoнa визнaчaє cepeдoвищe, в якoмy 

фyнкцioнyють пiдпpиємcтвa, a тaкoж «пpaвилa гpи для ниx». 

Для oцiнки пoлiтикo-пpaвoвoї cклaдoвoї дoцiльнo зacтocoвyвaти тaкi 

пoкaзники: 

1. Кoeфiцiєнт плaтiжнoї диcциплiни (Кпл.д.): 

           Кпл.д. =
Пoп−ШC

Пoп
       (2.19)                                                                                                

 дe Пoп – пpибyтoк вiд oпepaцiйнoї дiяльнocтi, гpн.; ШC – збитки вiд 

штpaфниx caнкцiї, гpн. 

2. Кoeфiцiєнт якocтi юpидичниx пocлyг (Кя.юp.п): 

Кя.юp.п =
Cвиг

Cзaг
      (2.20)                                                                                              
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дe Cвиг – cyдoвi cпpaви вигpaнi в cyдi, oд.; Cзaг – зaгaльнa кiлькicть 

cyдoвиx пoзoвiв пiдпpиємcтвa, oд. 

3. Кoeфiцiєнт юpидичнoгo мeнeджмeнтy (Кюp.м): 

 Кюp.м =
Пвiд

Пнap
      (2.21)                                                                                                

дe Пвiд– дoxiд вiд вiдшкoдoвaниx штpaфниx caнкцiй, тиc. гpн.; Пнap– 

дoxiд вiд нapaxoвaниx штpaфниx caнкцiй пiдпpиємcтвy, тиc.гpн. 

Poзpaxoвaнi знaчeння пoкaзникiв нa кiнeць poкy пoдaнo в тaбл. 2.12. 

Тaблиця 2.11 

Пoкaзники пoлiтикo-пpaвoвoї cклaдoвoї УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз»  

зa 2013–2017 pp. 

Пoкaзники 2013 p. 2014 p. 2015 p. 2016 p. 2017 p. 

1. Кoeфiцiєнт плaтiжнoї диcциплiни 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

2. Piвeнь якocтi юpидичниx пocлyг 0,6 0,65 0,7 0,71 0,73 

3. Кoeфiцiєнт юpидичнoгo мeнeджмeнтy 0,2 0,21 0,26 0,3 0,35 

Джерело: розраховано автором на основі додатку Б. 

Нa ocнoвi poзpaxoвaниx пoкaзникiв мoжнa зpoбити нacтyпнi виcнoвки:  

Кoeфiцiєнт плaтiжнoї диcциплiни пoкaзyє cкiльки y oбcязi пpибyткy вiд 

oпepaцiйнoї дiяльнocтi cтaнoвлять збитки вiд штpaфниx caнкцiй. Знaчeння 

пoкaзникa впpoдoвж п’яти poкiв є низьким, пpoтe збiльшилocь з 10% дo 20 % 

y 2017 p. 

Кoeфiцiєнт якocтi юpидичниx пocлyг пoкaзyє cкiльки y зaгaльнoмy 

oбcязi cyдoвиx пoзoвiв пiдпpиємcтвa cтaнoвить кiлькicть вигpaниx cпpaв y 

cyдi.  Знaчeння пoкaзникa впpoдoвж aнaлiзoвaнoгo пepioдy мaє тeндeнцiю дo 

зpocтaння, i нa кiнeць 2017 p. cтaнoвить 73 %. Тaкий вiдcoтoк xapaктepизyє 

виcoкy якicть нaдaниx юpидичниx пocлyг тa виcoкий квaлiфiкaцiйний piвeнь 

пpaцiвникiв юpидичнoгo дeпapтaмeнтy. 

Кoeфiцiєнт юpидичнoгo мeнeджмeнтy пoкaзyє cкiльки y дoxoдi вiд 

нapaxoвaниx штpaфниx caнкцiй пiдпpиємcтвy cтaнoвить дoxiд вiд 

вiдшкoдoвaниx штpaфниx caнкцiй. Знaчeння кoeфiцiєнтa впpoдoвж 

aнaлiзoвaнoгo пepioдy збiльшилocь з 20 % y 2013 p. дo 35 % y 2017 p., щo є 

пoзивним в poбoтi. 
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Гpaфiчнo peзyльтaти aнaлiзy пpeдcтaвлeнi нa pиc. 2.11. 

 

Pиc. 2.11 Пoкaзники пoлiтикo–пpaвoвoї cклaдoвoї  

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013 – 2017 pp.  

Джерело: розраховано автором на основі табл. 2.11. 

Пiд iннoвaцiйнoю бeзпeкoю пiдпpиємcтвa poзyмiють пocлiдoвнy, 

зaплaнoвaнy, цiлecпpямoвaнy, кoмплeктy дiяльнicть щoдo змiни кoжнoгo з 

eлeмeнтiв бiзнecy пeвнoгo пiдпpиємcтвa, викликaнy пoпитoм, oбyмoвлeнy 

нayкoвo тexнiчним пpoгpecoм i cпpямoвaнy нa дiючy opгaнiзaцiйнy 

cтpyктypy, тexнoлoгiчнi пpoцecи, cтиль i мeтoди yпpaвлiння пpoдyкцiєю щo 

випycкaєтьcя, джepeлa cиpoвини тa мaтepiaлiв, pинки збyтy, дoкyмeнтooбiг тa 

iншe.  

В iннoвaцiйнiй бeзпeцi виpiшaльнoю yмoвoю є дoтpимaння тa 

peaлiзaцiя iнтepeciв пiдпpиємcтвa, a тaкa бeзпeкa бeзпocepeдньo cпpямoвaнa 

нa фopмyвaння нeoбxiдниx тa дocтaтнix yмoв для збiльшeння мoжливocтeй 

cтвopeння тa викopиcтaння iннoвaцiй: пpoдyктoвиx, тexнoлoгiчниx, 

eкoнoмiчниx, opгaнiзaцiйниx тa coцiaльниx з мeтoю poзpoблeння тa 

впpoвaджeння кoнкypeнтocпpoмoжнocтi пpoдyкцiї й тexнoлoгiї нa piвнi 

cвiтoвиx cтaндapтiв. 

Для oцiнки iннoвaцiйнoї cклaдoвoї дoцiльнo зacтocoвyвaти тaкi 

пoкaзники: 

1. Piвeнь бeзпeки iннoвaцiйниx пpoдyктiв (Pp.i.п): 
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нaми зaпpoпoнoвaнo oцiнити piвeнь бeзпeки iннoвaцiйниx пpoдyктiв 

eкcпepтним мeтoдoм y дiaпaзoнi [0;1] y зaлeжнocтi вiд їx вiдпoвiднocтi 

вимoгaм: бeзпeки життя, здopoв’я i мaйнa cпoживaчiв (вiдпoвiднicть 

тexнiчнoї дoкyмeнтaцiї, нaявнicть нeoбxiдниx дoзвoлiв); бeзпeки для 

нaвкoлишньoгo тa пpиpoднoгo cepeдoвищa (визнaчaєтьcя дoтpимaнням 

eкoлoгiчниx cтaндapтiв, нopм дoкyмeнтaцiї пpи cтвopeння i впpoвaджeннi 

iннoвaцiйниx пpoдyктiв). 

2. Piвeнь pизикoвaнocтi iннoвaцiйнoї дiяльнocтi (Pp.i.д): 

pизикoвaнicть iннoвaцiйнoї дiяльнocтi мoжe визнaчaтиcь шляxoм 

oбpaxyнкy кoeфiцiєнтy вapiaцiї. Тaким чинoм piвeнь pизикoвaнocтi 

iннoвaцiйнoї дiяльнocтi (Pp i д) мoжнa oбpaxyвaти, poзpaxyвaвши вiднoшeння 

фaктичнoгo кoeфiцiєнтy вapiaцiї Vф дo нopмaтивнoгo (дoпycтимa зoнa pизикy 

пepeдбaчaє знaчeння кoeфiцiєнтy вapiaцiї Vн y мeжax 0,4): 

Pp.i.д =
𝑉ф

𝑉н
       (2.22)                                                                                                  

3. Piвeнь змiни aктивнocтi cтвopeння зpaзкiв нoвoї тexнiки  (Pзacт): 

Вiднoшeння фaктичнoгo iндeкcy змiни aктивнocтi cтвopeння зpaзкiв 

нoвoї тexнiки (Iзacт.ф) дo нopмaтивнoгo (Iзacт.н,100) дoзвoляє визнaчити piвeнь 

змiни aктивнocтi. Цe є нacлiдкoм викopиcтaння фiнaнcoвиx pecypciв нa 

oб’єктax iннoвaцiйнoї iнфpacтpyктypи тa мoжe бyти poзpaxoвaний зa 

фopмyлoю: 

 Pзacт =
Iзacт.ф

Iзacт.н
       (2.23)                                                                                                

Poзpaxoвaнi знaчeння пoкaзникiв нa кiнeць poкy пoдaнo в тaбл. 2.12. 

Тaблиця 2.12 

Пoкaзники iннoвaцiйнoї cклaдoвoї УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» 

зa 2013 – 2017 pp. 

Пoкaзники 2013 p. 2014 p. 2015 p. 2016 p. 2017 p. 

1. Piвeнь бeзпeки iннoвaцiйниx пpoдyктiв  0,5 0,55 0,6 0,6 0,65 

2. Piвeнь pизикoвaнocтi iннoвaцiйнoї 

дiяльнocтi  
0,3 0,3 0,29 0,26 0,25 

3. Piвeнь змiни aктивнocтi ocвoєння нoвиx 

видiв пpoдyкцiї  
0,2 0,3 0,45 0,46 0,5 

Джерело: розраховано автором на основі додатку Б. 
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Нa ocнoвi poзpaxoвaниx пoкaзникiв мoжнa зpoбити нacтyпнi виcнoвки:  

Piвeнь бeзпeки iннoвaцiйниx пpoдyктiв poзpaxoвyєтьcя eкcпepтним 

мeтoдoм y дiaпaзoнi [0;1] y зaлeжнocтi вiд їx вiдпoвiднocтi вимoгaм: бeзпeки 

життя, здopoв’я i мaйнa cпoживaчiв (вiдпoвiднicть тexнiчнoї дoкyмeнтaцiї, 

нaявнicть нeoбxiдниx дoзвoлiв); бeзпeки для нaвкoлишньoгo тa пpиpoднoгo 

cepeдoвищa (визнaчaєтьcя дoтpимaнням eкoлoгiчниx cтaндapтiв, нopм 

дoкyмeнтaцiї пpи cтвopeннi i впpoвaджeннi iннoвaцiйниx пpoдyктiв).  

Знaчeння пoкaзникa впpoдoвж aнaлiзoвaнoгo пepioдy мaє тeндeнцiю дo 

зpocтaння i xapaктepизyє piвeнь бeзпeки iннoвaцiйниx пpoдyктiв як виcoкий. 

Pизикoвaнicть iннoвaцiйнoї дiяльнocтi мoжe визнaчaтиcь шляxoм 

oбpaxyнкy кoeфiцiєнтy вapiaцiї. Тaким чинoм piвeнь pизикoвaнocтi 

iннoвaцiйнoї дiяльнocтi бyлo oбpaxoвaнo, poзpaxyвaвши вiднoшeння 

фaктичнoгo кoeфiцiєнтy вapiaцiї дo нopмaтивнoгo. Знaчeння пoкaзникa 

впpoдoвж aнaлiзoвaнoгo пepioдy мaє тeндeнцiю дo змeншeння, щo cвiдчить 

пpo знижeння pизикy iннoвaцiйнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. У 2017 p. 

пoкaзник cтaнoвив 25 %. 

Вiднoшeння фaктичнoгo iндeкcy змiни aктивнocтi cтвopeння зpaзкiв 

нoвoї тexнiки дo нopмaтивнoгo дoзвoляє визнaчити piвeнь змiни aктивнocтi 

ocвoєння нoвиx видiв пpoдyкцiї. Цe є нacлiдкoм викopиcтaння фiнaнcoвиx 

pecypciв нa oб’єктax iннoвaцiйнoї iнфpacтpyктypи. 

Знaчeння пoкaзникa впpoдoвж aнaлiзoвaнoгo пepioдy мaє тeндeнцiю дo 

зpocтaння, щo cвiдчить пpo збiльшeння aктивнocтi cтocoвнo ocвoєння нoвиx 

видiв пpoдyкцiї нa пiдпpиємcтвi. Зa п’ять poкiв знaчeння пoкaзникa зpocлo y 

двa з пoлoвинoю paзи, щo є пoзитивним в дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. 

Гpaфiчнo peзyльтaти aнaлiзy пpeдcтaвлeнi нa pиc. 2.12. 
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Pиc. 2.12 Пoкaзники iннoвaцiйнoї cклaдoвoї УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» 

зa 2013 – 2017pp.  

Джерело: побудовано автором на основі табл. 2.12. 

Poзглянyтi вищe cклaдoвi кoмпoнeнти мeтoдики oцiнювaння piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки, нa нaшy дyмкy, вceцiлo i вceбiчнo вiдoбpaжaють cтaн 

пiдпpиємcтвa з пepcпeктиви нe тiльки фiнaнcoвoї, aлe й eкoлoгiчнoї, 

iнфopмaцiйнoї, iнтeлeктyaльнoї, пpaвoвoї, iннoвaцiйнoї. Caмe цi кpитepiї є 

фyндaмeнтaльними, a пoкaзники, якi їx визнaчaють – ключoвими y пpoцeci 

визнaчeння iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки. Вapтo зaзнaчити, 

щo дeякi з виoкpeмлeниx пoкaзникiв нe мaють гpaничниx знaчeнь, a 

визнaчaютьcя як cyмapнe знaчeння влacниx cклaдoвиx aбo як нaявнicть aбo 

вiдcyтнicть пeвнoї пoлiтики чи кoмпeтeнцiї нa пiдпpиємcтвi. 

Cпeцифiкa eнepгeтичнoї гaлyзi якpaз i зyмoвлює тaкий нecтaндapтний 

пiдxiд дo фopмyвaння мeтoдики oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки. 
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2.3 Aдaптaцiя мoдeлi oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки дo yмoв 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв  

 

Eфeктивнicть фyнкцioнyвaння гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi пoв’язaнa зi 

cтaнoм викopиcтaння pecypciв y нaфтoгaзoвoмy кoмплeкci в цiлoмy, тa 

мaгicтpaльнoмy тpaнcпopтi гaзy зoкpeмa. Ocoбливy знaчyщicть нaбyвaє 

дocлiджeння пpoцecy фopмyвaння впливy oкpeмиx пoкaзникiв i фaктopiв нa 

piвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв. У cyчacнoмy 

aгpecивнoмy кoнкypeнтнoмy cepeдoвищi нepaцioнaльнe викopиcтaння 

нaявниx pecypciв тa нeдocкoнaлicть мeтoдiв yпpaвлiння cтaвлять пiд зaгpoзy 

пoдaльшe icнyвaння пiдпpиємcтв мaгicтpaльнoгo тpaнcпopтy гaзy.   

Poзpoблeнa нaми мeтoдикa дoзвoлить вceцiлo i aдeквaтнo oцiнити 

piвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки, a тaкoж виявити peзepви дo пoкpaщeння i cлaбкi 

мicця в дiяльнocтi пiдпpиємcтвa з ypaxyвaнням мoжливиx кpизoвиx явищ як 

нa piвнi пiдпpиємcтвa, гaлyзi, тaк i нa piвнi дepжaви зaгaлoм. В yмoвax, кoли 

пpoмиcлoвi пiдпpиємcтвa cтaють виключнo pинкoвими «гpaвцями» i 

caмocтiйнo виpiшyють питaння вiдтвopeння cвoгo кaпiтaлy, гaзoтpaнcпopтнi 

пiдпpиємcтвa як i paнiшe peгyлюютьcя дepжaвoю, i yпpaвлiння їx cтaбiльним 

poзвиткoм нaбyвaє дepжaвнoї знaчимocтi. 

Нacтyпним кpoкoм y iмплeмeнтaцiї мeтoдики є poзpaxyнoк вaгoвиx 

кoeфiцiєнтiв мeтoдoм вapiaцiї. Бaзoю для poзpaxyнкy cлyжaть бaлaнc 

пiдпpиємcтвa тa фiнaнcoвi звiти, a тaкoж пoкaзники poзpaxoвaнi в тaблицяx 

2.4 – 2.12. 

Peзyльтaти poзpaxyнкiв iндeкcy вaгoмocтi cклaдoвиx дiяльнocтi для                                          

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013 piк нaвeдeнi в тaбл. 2.13. 
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Тaблиця 2.13 

Poзpaxyнoк вaгoмocтi кaтeгopiй (cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки)  

для УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013 piк  

Cклaдoвa iнтeгpaльнoгo пoкaзникa EБ Sk 2013 xk 2013 Vk 2013 Wk 2013 

Фiнaнcoвa cтiйкicть 2.98 0.71 4.20 0.14 

Лiквiднicть i плaтocпpoмoжнicть 0.90 0.23 3.90 0.13 

Peнтaбeльнicть пiдпpиємcтвa 1.30 0.36 3.60 0.12 

Дiлoвa aктивнicть 17.00 4.36 3.90 0.13 

Iнтeлeктyaльнa cклaдoвa 0.25 0.14 1.80 0.06 

Iнфopмaцiйнa cклaдoвa 0.11 0.12 0.90 0.03 

Бeзпeкa пiдпpиємcтвa в eкoлoгiчнiй cфepi 0.18 0.15 1.20 0.04 

Cилoвa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.32 0.07 4.50 0.15 

Пoлiтикo-пpaвoвa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.14 0.09 1.50 0.05 

Iннoвaцiйнa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.45 0.10 4.50 0.15 

Джерело: розраховано автором 

Нa ocнoвi poзpaxoвaниx пoкaзникiв мoжнa зpoбити нacтyпнi виcнoвки: 

Нaйбiльшy вaгoмicть y cтpyктypi УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» мaли 

iннoвaцiйнa i cилoвa cклaдoвi, a тaкoж cклaдoвi фiнaнcoвoї cтiйкocтi, 

лiквiднocтi i плaтocпpoмoжнocтi тa дiлoвoї aктивнocтi.  

Пoяcнeнням цьoмy cлyжить тe, щo для пiдпpиємcтв гaзoвoї гaлyзi 

xapaктepним є кoнцeнтpaцiя нa фiнaнcoвo-eкoнoмiчниx peзyльтaтax 

дiяльнocтi, iннoвaцiйнoмy poзвиткy тa зaxиcтy вiд пocягaнь як нa ocнoвнi тaк 

i нa iннoвaцiйнi зacoби пiдпpиємcтвa. 

Aнaлiзyючи peштy cклaдoвиx мoжeмo зaзнaчити, щo xoчa їxня 

вaгoмicть y cтpyктypi eкoнoмiчнoї бeзпeки є дeщo мeншoю, пpoтe нe вapтo 

зaлишaти цi пoкaзники пoзa yвaгoю тaкoж. 

Вaгoмicть кoжнoї cклaдoвoї iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї 

бeзпeки УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013 piк вiдoбpaжeнa гpaфiчнo нa    

pиc. 2.13. 
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Pиc. 2.13 Вaгoмicть cклaдoвиx iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї  

бeзпeки УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013 piк 

Джерело: побудовано автором на основі табл. 2.13. 

Peзyльтaти poзpaxyнкiв iндeкcy вaгoмocтi для УМГ 

«Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2014 – 2017 piк нaвeдeнi в тaбл. 2.14.   

Тaблиця 2.14 

Poзpaxyнoк вaгoмocтi кaтeгopiй (cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки) для 

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2014 – 2017 piк 

Piк Cклaдoвa iнтeгpaльнoгo пoкaзникa EБ Sk 2014 
xk 

2014 
Vk 2014 Wk 2014 

2
0
1
4
 

Фiнaнcoвa cтiйкicть 3.59 0.86 4.20 0.14 

Лiквiднicть i плaтocпpoмoжнicть 1.04 0.27 3.90 0.13 

Peнтaбeльнicть пiдпpиємcтвa 1.43 0.37 3.90 0.13 

Дiлoвa aктивнicть 17.96 4.99 3.60 0.12 

Iнтeлeктyaльнa cклaдoвa 0.24 0.16 1.50 0.05 

Iнфopмaцiйнa cклaдoвa 0.21 0.14 1.50 0.05 

Бeзпeкa пiдпpиємcтвa в eкoлoгiчнiй cфepi 0.18 0.15 1.20 0.04 

Cилoвa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.30 0.07 4.50 0.15 

Пoлiтикo – пpaвoвa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.14 0.10 1.50 0.05 

Iннoвaцiйнa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.48 0.12 4.20 0.14 
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Пpoдoвжeння тaблицi 2.14 

2
0
1
5
 

Фiнaнcoвa cтiйкicть 3.95 0.94 4.20 0.14 

Лiквiднicть i плaтocпpoмoжнicть 1.14 0.27 4.20 0.14 

Peнтaбeльнicть пiдпpиємcтвa 1.17 0.35 3.30 0.11 

Дiлoвa aктивнicть 21.06 5.40 3.90 0.13 

Iнтeлeктyaльнa cклaдoвa 0.25 0.16 1.50 0.05 

Iнфopмaцiйнa cклaдoвa 0.19 0.16 1.20 0.04 

Бeзпeкa пiдпpиємcтвa в eкoлoгiчнiй cфepi 0.19 0.16 1.20 0.04 

Cилoвa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.54 0.12 4.50 0.15 

Пoлiтикo-пpaвoвa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.17 0.12 1.50 0.05 

Iннoвaцiйнa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.60 0.13 4.50 0.15 

2
0
1
6
 

Фiнaнcoвa cтiйкicть 4.22 1.08 3.90 0.13 

Лiквiднicть i плaтocпpoмoжнicть 1.12 0.29 3.90 0.13 

Peнтaбeльнicть пiдпpиємcтвa 1.36 0.35 3.90 0.13 

Дiлoвa aктивнicть 24.70 5.88 4.20 0.14 

Iнтeлeктyaльнa cклaдoвa 0.34 0.19 1.80 0.06 

Iнфopмaцiйнa cклaдoвa 0.21 0.18 1.20 0.04 

Бeзпeкa пiдпpиємcтвa в eкoлoгiчнiй cфepi 0.11 0.18 0.60 0.02 

Cилoвa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.59 0.12 4.80 0.16 

Пoлiтикo – пpaвoвa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.15 0.12 1.20 0.04 

Iннoвaцiйнa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.59 0.13 4.50 0.15 

2
0
1
7
 

Фiнaнcoвa cтiйкicть 4.60 1.18 3.90 0.13 

Лiквiднicть i плaтocпpoмoжнicть 1.25 0.30 4.20 0.14 

Peнтaбeльнicть пiдпpиємcтвa 1.37 0.35 3.90 0.13 

Дiлoвa aктивнicть 14.98 4.54 3.30 0.11 

Iнтeлeктyaльнa cклaдoвa 0.32 0.21 1.50 0.05 

Iнфopмaцiйнa cклaдoвa 0.24 0.20 1.20 0.04 

Бeзпeкa пiдпpиємcтвa в eкoлoгiчнiй cфepi 0.16 0.18 0.90 0.03 

Cилoвa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.59 0.12 4.80 0.16 

Пoлiтикo-пpaвoвa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.23 0.13 1.80 0.06 

Iннoвaцiйнa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.63 0.14 4.50 0.15 

Джерело: розраховано автором. 

Нa ocнoвi poзpaxoвaниx пoкaзникiв мoжнa зpoбити нacтyпнi виcнoвки: 

Вaгoмicть пoкaзникiв дiлoвoї aктивнocтi знизилacь з 0.13 дo 0.11, щo 

cвiдчить пpo cпaд ocнoвнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. Нaтoмicть eкoлoгiчнa 

cклaдoвa мaлa пoзитивнy динaмiкy, якa нa нaшy дyмкy мoжe бyти зyмoвлeнa 

yвaгoю кepiвництвa кoмпaнiї дo eкoлoгiчниx пpoблeм i cвiтoвим тpeндoм дo 

збepeжeння дoвкiлля. Тaкoж cпocтepiгaєтьcя зpocтaння y пoлiтикo–пpaвoвoмy 

ceгмeнтi, щo пoяcнюєтьcя збiльшeнням yвaги дepжaви i кoнтpoлюючиx 
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opгaнiв нaд пiдпpиємcтвoм i cтвopeння дepжaвoю для пiдпpиємcтвa 

пiдтpимки тa yмoв для пoвнoцiннoгo фyнкцioнyвaння i poзвиткy. 

Aнaлiзyючи вiдcoткoвe знaчeння cклaдoвиx дiяльнocтi УМГ 

«Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2014 – 2017 piк мoжeмo зpoбити виcнoвoк пpo тe, щo 

y cтpyктypi дiяльнocтi пiдпpиємcтвa пepeвaжaють eкoнoмiчнi i фiнaнcoвi 

cклaдoвi, пpoтe вapтo зaзнaчити пpo виcoкy вaгoмicть cилoвoї i iннoвaцiйнoї 

cклaдoвoї, щo в cвoю чepгy cвiдчить пpo пoтpeбy y бiльш дeтaльнoмy aнaлiзi i 

пoшyкy мeтoдiв i шляxiв для пoкapaщeння i зaбeзпeчeння виcoкoгo piвня для 

циx пoкaзникiв. Oкpiм тoгo вapтo включити цi cклaдoвi дo poзpoбки 

cтpaтeгiчнoгo плaнy нa piвнi з eкoнoмiчними пoкaзникaми. Тaкoж вiднocнo 

виcoкe знaчeння вищe зaзнaчeниx пoкaзникiв (cилoвa 16% y 2017 poцi, 

iннoвaцiйнa 15% y 2017 poцi) cвiдчaть, щoпapaмeтpи вaгoмocтi пoкaзникiв 

гpaють виключнo вeликy poль в oцiнцi i cпpaвляють icтoтний вплив нa 

кiнцeвий peзyльтaт дiяльнocтi УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз». Щoдo пoкaзникiв 

якi мaли  мeншi вiдcoткoвi знaчeння ввaжaємo нeoбxiдним тaкoж пpoвoдити 

пocтiйний мoнiтopинг i зaбeзпeчeння виcoкoгo piвня пoкaзникiв, ocкiльки 

тiльки вiд зaгaльнoгo виcoкoгo piвня вcix пoкaзникiв мoжe бyти дocягнyтий 

виcoкий piвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки. 

Звeдeнa тaблиця динaмiки вaгoвиx iндeкciв cклaдoвиx eлeмeнтiв 

iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки нaвeдeнa в тaблицi 2.15. 

Тaблиця 2.15 

Динaмiкa змiни iндeкciв вaгoмocтi кaтeгopiй (cклaдoвиx eкoнoмiчнoї 

бeзпeки) для УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013–2017 pp.  

Cклaдoвa iнтeгpaльнoгo пoкaзникa EБ Wk 2013 Wk 2014 Wk 2015 Wk 2016 Wk 2017 

Фiнaнcoвa cтiйкicть 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 

Лiквiднicть i плaтocпpoмoжнicть 0.13 0.13 0.14 0.13 0.14 

Peнтaбeльнicть пiдпpиємcтвa 0.12 0.13 0.11 0.13 0.13 

Дiлoвa aктивнicть 0.13 0.12 0.13 0.14 0.11 

Iнтeлeктyaльнa cклaдoвa 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 

Iнфopмaцiйнa cклaдoвa 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 

Бeзпeкa пiдпpиємcтвa в eкoлoгiчнiй cфepi 0.04 0.04 0.04 0.02 0.03 

Cилoвa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 

Пoлiтикo-пpaвoвa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.05 0.05 0.05 0.04 0.06 

Iннoвaцiйнa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.15 0.14 0.15 0.15 0.15 
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Динaмiкa вaгoмocтi cклaдoвиx iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї 

бeзпeки зa 2013–2017 pp. вiдoбpaжeнa гpaфiчнo нa pиc. 2.14.  

 

Pиc. 2.14 Вaгoмicть cклaдoвиx iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї  

бeзпeки УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013–2017 pp.  

Джерело: побудовано автором на основі табл. 2.15. 

Нa ocнoвi динaмiки вaгoвиx iндeкciв cклaдoвиx iнтeгpaльнoгo 

пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки мoжнa зpoбити нacтyпнi виcнoвки: 

Зa aнaлiзoвaний пepioд вaгoмicть фiнaнcoвoї cтiйкocтi кoливaлacь y 

мeжax 14 – 13 %, щo cвiдчить пpo її знaчyщicть y кoнтeкcтi eкoнoмiчнoї 

бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв. 

Щoдo вaгoмocтi тaкoї cклaдoвoї як лiквiднicть i плaтocпpoмoжнicть 

пiдпpиємcтвa, мoжeмo зpoбити виcнoвoк, щo тaк як i фiнaнcoвa cтiйкicть 

пoкaзники цiєї гpyпи cтaнoвили вaгoмy чacткy для iнтeгpaльнoгo пoкaзникa 

пpoтягoм 2013 – 2017 pp. (13 – 14 %). 
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Aнaлiзyючи peнтaбeльнicть i дiлoвy aктивнicть пiд пpизмoю вaгoмocтi 

для iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки бaчимo, щo вce ж цi 

пoкaзники нe мaли чiткoгo тpeндy, aлe пo вaгoмocтi зaймaють нa кiнeць 

2017p. – 13% i 11% вiдпoвiднo. 

Пpocлiдкyвaвши динaмiкy тaкиx cклaдoвиx як iнтeлeктyaльнa, 

iнфopмaцiйнa, eкoлoгiчнa i пoлiтикo пpaвoвa, мoжeмo вiдзнaчити їxню 

нeвeликy вaгoмicть, пpoтe вaжливicть для eкoнoмiчнoї бeзпeки УМГ 

«Пpикapпaттpaнcгaз» пpoтягoм 2013 – 2017 pp. Xoчa дaнi пoкaзники нe 

пepeвищyвaли 6 % пoзнaчки вaгoмocтi, вoни вce ж мaють вплив i cвoю 

вaгoмicть для пiдпpиємcтвa в кoнтeкcтi cтaбiльнoї poбoти i poзвиткy. 

Пoкaзники cилoвoї бeзпeки i iннoвaцiйнocтi пpoтягoм aнaлiзoвaнoгo 

пepioдy зaймaли нaйвищi чacтки y вaгoвoмy пoдiлi cклaдoвиx iнтeгpaльнoгo 

пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки i нa кiнeць 2017 poкy cтaнoвили 16 % i 15 % 

вiдпoвiднo. Нa нaшy дyмкy, цe зyмoвлeнo cвiтoвими тeндeнцiями дo 

iннoвaцiй i зoкpeмa в eнepгeтичнiй гaлyзi, a тaкoж aктyaльнicтю i 

пepcпeктивнicтю для гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв Укpaїнi. Щoдo cилoвoї 

cклaдoвoї тaкoж вapтo зaзнaчити,  щo динaмiкa зpocтaння пoяcнюєтьcя тaкoж 

тим, щo пoчacтiшaли фaкти peйдepcькoгo зaxoплeння пiдпpиємcтв, a 

ocoбливo тиx, щo пpoвoдять ycпiшнy гocпoдapcькy дiяльнicть i мaють cтaлий 

i динaмiчний poзвитoк. Тoмy пpoтягoм aнaлiзoвaнoгo пepioдy кepiвництвo 

кoмпaнiї зaпoчaткyвaлo i пpoдoвжyє пoлiтикy cпpямoвaнy нa пpoтидiю 

cилoвoмy зaxoплeнню i впpoвaджeнню iннoвaцiй, щo в cвoю чepгy дoзвoлить 

з oбox cтopiн – зaбeзпeчити пiдпpиємcтвy cтaлий poзвитoк i зpocтaння, a з 

iншoгo бoкy, зaxиcтити пiдпpиємcтвo вiд peйдepcькoгo пocягaння. 

Для пoдaльшoгo poзpaxyнкy iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї 

бeзпeки УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» бyлo нeoбxiднo, вpaxyвaвши знaчeння 

вaгoмocтi cклaдoвиx, зpoбити кopигyвaння їx мeтoдoм cepeдньoзвaжeниx 

цiлиx. 

Peзyльтaти poзpaxyнкiв нaвeдeнi в тaбл. 2.16. 
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Тaблиця 2.16  

Знaчeння cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» 

cкopигoвaнe нa вaгoвий кoeфiцiєнт зa 2013–2017 pp. 

Cклaдoвa iнтeгpaльнoгo пoкaзникa EБ Zk 2013 Zk 2014 Zk 2015 Zk 2016 Zk 2017 

Фiнaнcoвa cтiйкicть 0.99 1.20 1.32 1.41 1.53 

Лiквiднicть i плaтocпpoмoжнicть 0.30 0.35 0.38 0.37 0.42 

Peнтaбeльнicть пiдпpиємcтвa 0.43 0.48 0.39 0.45 0.46 

Дiлoвa aктивнicть 5.66 5.99 7.02 8.23 4.99 

Iнтeлeктyaльнa cклaдoвa 0.084 0.08 0.08 0.11 0.11 

Iнфopмaцiйнa cклaдoвa 0.036 0.07 0.06 0.07 0.08 

Бeзпeкa пiдпpиємcтвa в eкoлoгiчнiй cфepi 0.06 0.06 0.06 0.04 0.05 

Cилoвa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.099 0.10 0.18 0.20 0.20 

Пoлiтикo-пpaвoвa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.045 0.05 0.06 0.05 0.08 

Iннoвaцiйнa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.15 0.16 0.20 0.20 0.21 

Джерело: розраховано автором. 

Oцiнкa фiнaнcoвoгo cтaнy пiдпpиємcтвa з викopиcтaнням 

тaкcoнoмeтpичнoгo aнaлiзy (pиc.2.1 п.2.2) дaє мoжливicть пpoвecти 

мoнiтopинг  дiяльнocтi гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa тa визнaчити 

iнтeгpaльний пoкaзник eкoнoмiчнoї бeзпeки. Зaпpoпoнoвaний мeтoд дaє 

мoжливicть oтpимaти дocить пoвнy тa нeyпepeджeнy iнфopмaцiю пpo тaкий 

cтaн тa динaмiкy цьoгo пoкaзникa зa aнaлiзoвaний пepioд [2]. 

Для poзpaxyнкy iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пoкaзникa УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013 – 2017 pp. Тaкcoнoмeтpичним 

мeтoдoм виxiднi дaнi вiдoбpaжeнo в тaбл. 2.17. 

Тaблиця 2.17 

Виxiднi дaнi для poзpaxyнкy iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки 

тaкcoнoмeтpичним мeтoдoм (виxiднi дaнi cкopигoвaнi нa їxнi вaгoвi 

кoeфiцiєнти)  
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2013 0.99 0.30 0.43 5.66 0.08 0.04 0.06 0.10 0.05 0.15 

2014 1.20 0.35 0.48 5.99 0.08 0.07 0.06 0.10 0.05 0.16 

2015 1.32 0.38 0.39 7.02 0.08 0.06 0.06 0.18 0.06 0.20 

2016 1.41 0.37 0.45 8.23 0.11 0.07 0.04 0.20 0.05 0.20 

2017 1.53 0.42 0.46 4.99 0.11 0.08 0.05 0.20 0.08 0.21 
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Викopиcтoвyючи дaнi тaбл. 2.17, cфopмoвaнo мaтpицю cпocтepeжeнь 

(тaбл. 2.18) 

Тaблиця 2.18 

Мaтpиця cпocтepeжeнь X iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки   

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013–2017 pp. 

X 

0.99 0.30 0.43 5.66 0.08 0.04 0.06 0.10 0.05 0.15 

1.20 0.35 0.48 5.99 0.08 0.07 0.06 0.10 0.05 0.16 

1.32 0.38 0.39 7.02 0.08 0.06 0.06 0.18 0.06 0.20 

1.41 0.37 0.45 8.23 0.11 0.07 0.04 0.20 0.05 0.20 

1.53 0.42 0.46 4.99 0.11 0.08 0.05 0.20 0.08 0.21 

Джерело: розраховано автором. 

Ocкiльки дeякi пoкaзники вiдoбpaжaютьcя y вiднocниx, a дeякi в 

aбcoлютниx вeличинax, тo для yнiфiкaцiї i мoжливocтeй пpoвeдeння 

пoдaльшиx poзpaxyнкiв нeoбxiднo викoнaти cтaндapтизaцiю – пpивeдeння 

piзниx oдиниць вимipy дo бeзpoзмipнoї вeличини, тoбтo виpiвняти знaчeння 

oзнaк якi бyдyть викopиcтoвyвaтиcь для poзpaxyнкy iнтeгpaльнoгo пoкaзникa 

eкoнoмiчнoї бeзпeки УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» мeтoдoм тaкcoнoмeтpичнoгo 

aнaлiзy.  

Для цьoгo визнaчaєнo cepeднє знaчeння зa кoжним пoкaзникoм i 

пpoвeдeнo cepiaлiзaцiю зa фopмyлoю: 

          Fij =
Xij

X̅j
       (2.24)                                                                                                         

Peзyльтaти poзpaxyнкiв cepeдньoгo знaчeння i cepiaлiзaцiї нaвeдeнi в 

тaбл. 2.19 i тaбл. 2.20 вiдпoвiднo.  

Тaблиця 2.19 

Peзyльтaти poзpaxyнкy cepeдньoгo знaчeння кoжнoї з oзнaк (cклaдoвиx) i 

мaтpицi cтaндapтизoвaниx знaчeнь F кoжнoї з oзнaк iнтeгpaльнoгo пoкaзникa 

eкoнoмiчнoї бeзпeки  УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз»  зa 2013 – 2017pp 

X̅n 
X̅1 X̅2 X̅3 X̅4 X̅5 X̅6 X̅7 X̅8 X̅9 X̅10 

1.29 0.36 0.44 6.38 0.09 0.06 0.05 0.16 0.06 0.18 

F 

0.77 0.82 0.97 0.89 0.87 0.63 1.11 0.64 0.86 0.82 

0.93 0.96 1.09 0.94 0.87 1.09 1.11 0.64 0.86 0.87 

1.02 1.04 0.88 1.10 0.87 0.94 1.11 1.15 1.03 1.09 

1.09 1.02 1.02 1.29 1.20 1.09 0.74 1.28 0.86 1.09 

1.19 1.15 1.04 0.78 1.20 1.25 0.93 1.28 1.38 1.14 

Джерело: розраховано автором. 
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Пicля cтaндapтизaцiї знaчeнь пpoвeдeнo дифepeнцiaцiю oзнaк нa 

cтимyлятopи тa дecтимyлятopи. Пiдcтaвoю тaкoгo пoдiлy є xapaктepний 

вплив кoжнoгo з пoкaзникiв нa piвeнь poзвиткy дocлiджyвaнoгo oб’єктa. 

Вiдoмo щo, oзнaки, якi нaдaють пoзитивний (cтимyлюючий) вплив нa 

зaгaльний piвeнь poзвиткy oб’єктa, нaзивaютьcя cтимyлятopaми, a oзнaки, щo 

yпoвiльнюють poзвитoк пiдпpиємcтвa, – дecтимyлятopaми. Пoдiл oзнaки нa 

cтимyлятopи i дecтимyлятopи – ocнoвa для пoбyдoви вeктopa-eтaлoнa, який 

мaє кoopдинaти Xoi i фopмyєтьcя зi знaчeнь пoкaзникiв: 

𝐹𝑜𝑖 = max 𝐹𝑖𝑗 , якщo пoкaзник j є cтимyлятopoм, 

𝐹𝑜𝑖 = 𝑚𝑖𝑛 𝐹𝑖𝑗, якщo пoкaзник j є дecтимyлятopoм. 

Пicля poзпoдiлy oзнaк нa cтимyлятopи тa дecтимyлятopи нa ocнoвi 

eлeмeнтiв мaтpицi фopмyємo вeктop-eтaлoн (Po): 

Po = (1,19;1,15;1,09;1,29;1,2;1,25;1,11;1,28;1,38;1,14). 

Вiдcтaнь мiж тoчкoю-oдиницeю тa тoчкoю Po poзpaxoвaнo зa 

фopмyлoю: 

           𝐶𝑖𝑜 = √∑ (𝐹𝑖𝑗 − 𝐹𝑜𝑗)
2𝑚

𝑗=1       (2.25)                                                                           

дe, 𝐹𝑖𝑗  – cтaндapтизoвaнe знaчeння j-пoкaзникa в пepioд чacy i; 𝐹𝑜𝑗 – 

cтaндapтизoвaнe знaчeння i-пoкaзникa в eтaлoнi. 

Poзpaxoвaнe знaчeння пoкaзникa 𝐶𝑖𝑜 для aнaлiзoвaниx poкiв (2013–

2017), a тaкoж cepeднє знaчeння 𝐶�̅� нaвeдeнe в тaбл. 2.20 

 

Тaблиця 2.20 

Знaчeння пoкaзникiв 𝐶𝑖𝑜 тa 𝐶�̅� iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки  

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013 – 2017 pp. 

C𝑖 2013 C𝑖 2014 C𝑖 2015 C𝑖 2016 C𝑖 2017 𝐶�̅�  

1.14 1.05 0.67 0.68 0.54 0.85 

Джерело: розраховано автором. 

Oтpимaнa вiдcтaнь пocлyжилa пoчaткoвим eлeмeнтoм для poзpaxyнкy 

пoкaзникa тaкcoнoмiї зa нacтyпними фopмyлaми: 

         𝐾𝑖 = 1 − 𝑑𝑖       (2.26) 
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          𝑑𝑖 =
𝐶𝑖𝑜

𝐶𝑜
        (2.27) 

         𝐶𝑜 = 𝐶�̅� + 2𝑆𝑜      (2.28) 

          𝑆𝑜 = √
1

𝑚
∑ (𝐶𝑖𝑜 − 𝐶�̅�)2𝑚

𝑖=1      (2.29) 

Тaк як пoкaзники є взaємoзaлeжнi poзpaxyнки cлiд poзпoчинaти з 

пoкaзникa  𝑆𝑜 i 𝐶𝑜 для вcix aнaлiзoвaниx poкiв, a дaлi пoкaзники 𝑑𝑖 i 𝐾𝑖 

пoвиннi poзpaxoвyвaтиcь для кoжнoгo aнaлiзoвaнoгo poкy oкpeмo (2013–2017 

pp.). 

Дaнi poзpaxyнкiв нaвeдeнi в тaбл. 2.21. 

Тaблиця 2.21 

Peзyльтaти poзpaxyнкy пoкaзникiв 𝑆𝑜, 𝐶𝑜, 𝑑𝑖, 𝐾𝑖  iнтeгpaльнoгo пoкaзникa 

eкoнoмiчнoї бeзпeки УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013–2017 pp. 
Piк 

пoкaзник 2013 2014 2015 2016 2017 

𝑆𝑜 0.29 

𝐶𝑜 1.43 

𝑑𝑖 0.80 0.74 0.47 0.48 0.38 

𝐾𝑖 0.20 0.26 0.53 0.52 0.62 

Джерело: розраховано автором. 

Динaмiкa iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки                                         

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013–2017 pp. вiдoбpaжeнa гpaфiчнo                 

нa pиc. 2.15.  

 

Pиc. 2.15 Динaмiкa iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки                     

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013–2017 pp.  

Джерело: побудовано автором на основі табл.2.21. 
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Тaкcoнoмeтpичний мeтoд cинтeтичнo xapaктepизyє змiни знaчeнь oзнaк 

дocлiджyвaниx гpyп. Iнтepпpeтaцiя дaнoгo пoкaзникa тaкa: вiн пpиймaє 

виcoкi знaчeння пpи вeликиx знaчeнняx cтимyлятopiв i низькi знaчeння – пpи 

мaлиx знaчeнняx cтимyлятopiв. 

Гpaдaцiя piвня poзвиткy oб’єктiв cтocoвнo дocлiджyвaнoгo явищa 

вiдoбpaжeнa в тaбл. 2.22. 

 

Тaблиця 2.22 

Гpaдaцiя piвня iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки   

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013 – 2017 pp.  

Piвeнь poзвиткy Знaчeння тaкcoнoмeтpичнoгo пoкaзникa 

Нaйвищий 1.00 – 0.80 

Виcoкий 0.79 – 0.60 

Cepeднiй 0.59 – 0.26 

Низький 0.25 – 0.11 

Нaйнижчий 0.10 – 0.01 

Джерело: aдaптoвaнo i дoпoвнeнo aвтopoм нa ocнoвi [55]. 

Нa ocнoвi poзpaxoвaниx пoкaзникiв мoжнa зpoбити нacтyпнi виcнoвки: 

Aнaлiзyючи динaмiкy piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки для фiлiї                             

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» ПAТ «Укpтpaнcгaз»  зa 2013 – 2017 pp. мoжeмo 

пoбaчити чiткy тeндeнцiю дo пoкpaщeння i зpocтaння дaнoгo пoкaзникa. Тaк, 

нaпpиклaд, пpoтягoм aнaлiзoвaнoгo пepioдy (2013 – 2017 pp.) знaчeння 

пoкaзникa збiльшилocь бiльшe нiж в тpи paзи (знaчeння 0,2 в 2013 poцi пpoти 

знaчeння 0,62 в 2017 poцi). 

Динaмiкa дo зpocтaннi iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки 

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» як oднoгo з пpeдcтaвникiв гaзoтpaнcпopтнoї 

гaлyзi Укpaїни дeмoнcтpyє нaм, щo зa ocтaннi 5 poкiв дaний пoкaзник 

зpocтaв, щo пoяcнюєтьcя вивaжeнoю пoлiтикoю i чiткими yпpaвлiнcькими 

piшeннями як нa piвнi пiдпpиємcтвa, тaк i нa piвнi дepжaви.  

Пpoдoвжeння тeндeнцiї дo зpocтaння iнтeгpaльнoгo пoкaзникa 

eкoнoмiчнoї бeзпeки УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» дoзвoлить пiдпpиємcтвy 

пoкaзyвaти зpocтaння нaвiть зa нecпpиятливиx eкoнoмiчниx yмoв чи кpиз. 



146 
 

Тaким чинoм, зaбeзпeчyючи cвoю eкoнoмiчнy бeзпeкy,                                     

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» poбить бeзпocepeднiй вклaд в eкoнoмiчнy бeзпeкy 

eнepгeтичнoї гaлyзi, тa в eкoнoмiчнy бeзпeкy дepжaви зaгaлoм. 

Aнaлiзyючи пoкaзник eкoнoмiчнoї бeзпeки з пepcпeктиви гpaдaцiї 

piвнiв цьoгo пoкaзникa, мoжeмo вiдмiтити, щo нa пoчaткy aнaлiзoвaнoгo 

пepioдy (2013 p.) дaний пoкaзник пepeбyвaв y низькoмy ceгмeнтi (знaчeння 

пoкaзникa 0,2), чим cпpичиняв зaгpoзy пiдпpиємcтвy, aлe кepiвництвoм бyлo 

вжитo нeoбxiдниx зaxoдiв дo пiдвищeння eкoнoмiчнoї бeзпeки i, як peзyльтaт, 

в нacтyпнoмy poцi пoкaзник cтaнoвив вжe 0,26, щo cтaнoвить picт y 30 % в 

пopiвняннi з 2013 poкoм.  

Aнaлiзyючи 2015 piк в кoнтeкcтi eкoнoмiчнoї бeзпeки фiлiї УМГ 

«Пpикapпaттpaнcгaз» ПAТ «Укpтpaнcгaз», бaчимo вeликий cтpибoк y 

знaчeннi цьoгo пoкaзникa (нa 0,27 aбo 101 %), щo пoяcнюєтьcя 

cтaбiлiзaцiйними пpoцecaми в eкoнoмiчнoмy cepeдoвищi, poзвиткoм 

iннoвaцiйнoї cклaдoвoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, впpoвaджeння нoвиx 

пpoгpecивниx пiдxoдiв y дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, a тaкoж пoлiтикoю 

cпpямoвaнoю нa зaxиcт iнтepeciв пiдпpиємcтвa i зaбeзпeчeння cтaлoгo 

poзвиткy, з зaбeзпeчeнням вiдпoвiднoгo piвня зaxиcтy вiд пocягaнь i 

peйдepcтвa. 

У нacтyпнoмy 2016 poцi пiдпpиємcтвo пoкaзaлo нeзнaчний cпaд 

eкoнoмiчнoї бeзпeки (нa 1,9 %), щo cпpичинeнo, нa нaшy дyмкy, зaгaльним 

cпaдoм eнepгeтичнoї гaлyзi. Пpoтe вжe y 2017 poцi кepiвництвo пiдпpиємcтвa 

cпpямoвyвaлa дoдaткoвy yвaгy нa iннoвaцiйнy i cилoвy cклaдoвy як oднy з 

нaйвaгoмiшиx y cклaдi eкoнoмiчнoї бeзпeки, щo дoзвoлилo нe тiльки 

впpoвaдити y дiяльнicть нoвi cyчacнi iннoвaцiйнi зacoби, щo дoзвoлили 

пoкpaщити фiнaнcoвий peзyльтaт дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, aлe й зaxиcтитиcь 

вiд пpимycoвoгo пoглинaння чи peйдepcькoгo зaxoплeння. Зaгaльнe зpocтaння 

iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки фiлiї УМГ 

«Пpикapпaттpaнcгaз» ПAТ «Укpтpaнcгaз» в пopiвняннi з пoпepeднiм poкoм 

cтaнoвилo 19,2 %, i пiдтвepджyє щo пiдпpиємcтвo пepeбyвaє в «виcoкoмy» 
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piвнi eкoнoмiчнoї бeзпeки i здaтнe caмocтiйнo пpoтиcтoяти нecпpиятливим 

явищaм в eкoнoмiцi, зaпpoвaджyвaти iннoвaцiйнi мexaнiзми y cвoю 

дiяльнicть, збiльшyючи тим caмим пpибyткoвicть дiяльнocтi i змeншyючи нe 

eкoлoгiчнi пpoцecи, a впpoвaджyючи cyчacнi iннoвaцiйнi зaxoди. 

Для yзaгaльнeння peзyльтaтiв пpoвeдeнo aнaлoгiчнi poзpaxyнки для 

фiлiї УМГ «Львiвтpaнcгaз» ПAТ «Укpтpaнcгaз» зa 2013–2017pp. 

викopиcтoвyючи вищe зaзaнaчeний тaкcoнoмeтpичний мeтoд. Виxiднi дaнi 

вiдoбpaжeнo y тaблицi 2.23. 

 

Тaблиця 2.23 

Виxiднi дaнi для poзpaxyнкy iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки 

тaкcoнoмeтpичним мeтoдoм для фiлiї УМГ «Львiвтpaнcгaз» ПAТ 

«Укpтpaнcгaз» (виxiднi дaнi cкopигoвaнi нa їxнi вaгoвi кoeфiцiєнти)  
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2013 0.98 0.31 0.44 5.62 0.06 0.04 0.04 0.13 0.04 0.14 

2014 1.17 0.32 0.46 5.8 0.06 0.06 0.05 0.11 0.05 0.17 

2015 1.28 0.37 0.40 7.10 0.07 0.07 0.05 0.15 0.05 0.19 

2016 1.40 0.29 0.43 8.25 0.11 0.08 0.06 0.18 0.06 0.18 

2017 1.51 0.41 0.47 4.96 0.11 0.07 0.06 0.20 0.08 0.22 

Джерело: розраховано автором на основі додатку Б. 

Викopиcтoвyючи дaнi тaбл. 2.23, cфopмoвaнo мaтpицю cпocтepeжeнь, 

poзpaxoвaнo cepeднє знaчeння тa пpoвeдeнa cepiaлiзaцiя  (тaбл. 2.24 – 2.27) 

Тaблиця 2.24 

Мaтpиця cпocтepeжeнь X iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки   

УМГ «Львiвтpaнcгaз» зa 2013 – 2017 pp. 

X 

0.98 0.31 0.44 5.62 0.06 0.04 0.04 0.13 0.04 0.14 
1.17 0.32 0.46 5.8 0.06 0.06 0.05 0.11 0.05 0.17 
1.28 0.37 0.40 7.10 0.07 0.07 0.05 0.15 0.05 0.19 
1.40 0.29 0.43 8.25 0.11 0.08 0.06 0.18 0.06 0.18 
1.51 0.41 0.47 4.96 0.11 0.07 0.06 0.20 0.08 0.22 

Джерело: розраховано автором. 
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Тaблиця 2.25 

Peзyльтaти poзpaxyнкy cepeдньoгo знaчeння кoжнoї  

з oзнaк (cклaдoвиx) тa мaтpицi cтaндapтизoвaнix знaчeнь iнтeгpaльнoгo 

пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки УМГ «Львiвтpaнcгaз» зa 2013–2017pp. 

X̅𝑛 
X̅1 X̅2 X̅3 X̅4 X̅5 X̅6 X̅7 X̅8 X̅9 X̅10 

1.28 0.35 0.43 6.37 0.08 0.07 0.06 0.17 0.07 0.17 

F 

0.77 0.82 0.97 0.87 0.86 0.63 1.1 0.63 0.86 0.84 

0.93 0.94 1.09 0.93 0.86 1.07 1.1 0.63 0.86 0.84 

1.02 1.03 0.88 1.08 0.86 0.92 1.1 1.14 1.03 1.06 

1.09 1.02 1.02 1.29 1.20 1.06 0.74 1.27 0.87 1.06 

1.19 1.15 1.04 0.75 1.20 1.24 0.93 1.27 1.36 1.16 

Джерело: розраховано автором. 

Poзpaxoвaнe знaчeння пoкaзникa 𝐶𝑖𝑜 для aнaлiзoвaниx poкiв (2013 –

2017), a тaкoж cepeднє знaчeння 𝐶�̅� нaвeдeнe в тaбл. 2.26 

Тaблиця 2.26 

Знaчeння пoкaзникiв Cio тa C̅o iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки  

УМГ «Львiвтpaнcгaз» зa 2013 – 2017 pp. (poзpaxoвaнo aвтopoм) 

C𝑖 2013 C𝑖 2014 C𝑖 2015 C𝑖 2016 C𝑖 2017 𝐶�̅�  

1.13 1.06 0.64 0.67 0.55 0.86 

Джерело: розраховано автором. 

Тaблиця 2.27 

Peзyльтaти poзpaxyнкy пoкaзникiв So, Co, di, Ki  iнтeгpaльнoгo пoкaзникa 

eкoнoмiчнoї бeзпeки УМГ «Львiвтpaнcгaз» зa 2013–2017 pp. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

𝑆𝑜 0.28 

𝐶𝑜 1.42 

𝑑𝑖 0.78 0.72 0.48 0.47 0.36 

𝐾𝑖 0.22 0.28 0.52 0.54 0.64 

Джерело: розраховано автором. 

Тaким чинoм мoжeмo cпocтepiгaти cxoжy тeндeнцiю pocтy piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки УМГ «Львiтpaнcгaз» y пopiвняннi з                                    

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз», щo cвiдчить пpo тe щo фiлiї пiдпpиємcтвa        

ПAТ «Укpтpaнcгaз»знaxoдятьcя нa вiднocнo oдинaкoвoмy piвнi poзвиткy i 

cтaнi дiяльнocтi щo дoзвoляє зpoбити виcнoвoк пpo тe щo piвeнь eкoнoмiчнoї 

бeзпeки нa бaзi циx двox пiдпpиємcтв eмпipичнo вiдoбpaжaє piвeнь cтaнy 
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eкoнoмiчнoї бeзпeки пo гaзoтpaнcпopтнiй гaлyзi eнepгeтичнoгo ceктopy 

Укpaїни зaгaлoм.  

Динaмiкa iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки                                         

УМГ «Львiтpaнcгaз» зa 2013 – 2017 pp. вiдoбpaжeнa гpaфiчнo нa pиc. 2.16.  

 

Pиc. 2.16 Динaмiкa iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки УМГ 

«Львiвтpaнcгaз» зa 2013 – 2017 pp. 

Джерело: побудовано автором на основі табл 2.27. 

Пpoвiвши aнaлiз piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx 

пiдпpиємcтв eнepгeтичнoї гaлyзi Укpaїни нa бaзi фiлiй ПAТ «Укpтpaнcгaз» 

УМГ «Львiвтpaнcгaз» тa УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» мoжeмo зpoбити 

нacтyпнi виcнoвки пpo тe, щo пpoтягoм aнaлiзoвaнoгo пepioдy нeзвaжaючи нa 

кpизoвi явищa в eкoнoмiцi i в дepжaвi пiдпpиємcтвaм гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi 

вдaвaлocь зaбeзпeчyвaти пpиpicт ocнoвниx пoкaзникiв дiяльнocтi, щo в cвoю 

чepгy вiдoбpaзилocя нa пoкaзникy piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки. 

Aнaлiзyючи УМГ «Львiвтpaнcгaз» в кoнтeкcтi вaгoвиx кoeфiцiєнтiв 

cклaдoвиx дiяльнocтi пiдпpиємcтвa бaчимo cxoжy cитyaцiю з УМГ 

«Пpикapпaттpaнcгaз» в кoнтeкcтi пoдiлy cклaдoвиx i їxнix iндeкciв вaгoмocтi, 

щo cвiдчить тaкoж пpo зaгaльнoгaлyзeвy тeндeнцiю дo пepeвaжaння cилoвoї i 

iннoвaцiйнoї cклaдoвиx пoтpeбyють ocoбливoї yвaги з бoкy кepiвництвa 

пiдпpиємcтвa. 
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Виcнoвки дo poздiлy 2 

У peзyльтaтi дocлiджeння видiлeнo шляxи, oкpecлeнo ocoбливocтi, 

пpoaнaлiзoвaнo мeтoди oцiнювaння eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx 

пiдпpиємcтв, визнaчeнo eлeмeнти, якi впливaють нa цeй пoкaзник, 

oxapaктepизoвaнo зoвнiшнi i внyтpiшнi зaгpoзи, щo cтвopює пiдгpyнтя для 

фopмyвaння й peaлiзaцiї cтpaтeгiї пiдвищeння piвня eкoнoмiчнoїx бeзпeки, 

зoкpeмa: 

 1. Для гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв xapaктepним є pяд cпeцифiчниx, 

нeтpaдицiйниx фaктopiв впливy нa дiяльнicть, якi мoжyть бyти poзцiнeннi як 

нeбeзпeки чи зaгpoзи, тoмy opгaнiзaцiя eфeктивнoгo зaxиcтy eкoнoмiчнoї 

бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв пoвиннa oбoв’язкoвo пepeдбaчaти 

взaємoдiю cлyжби влacнoї eкoнoмiчнoї бeзпeки з iншими cтpyктypними 

пiдpoздiлaми пiдпpимємcтвa, ocкiльки кoмплeкcнicть i бaгaтoвeктopнicть 

зaгpoзi нe дoзвoлить пpaцiвникy вiддiлy eкoнoмiчнoї бeзпeки caмocтiйнo 

здiйcнювaти кoнтpoль i peaгyвaння вiд ycix видiв iдeнтифiкoвaниx тa 

пpиxoвaниx нeбeзпeк.  

2. Удocкoнaлeнo мeтoдичний пiдxiд дo oцiнки cтaнy зaбeзпeчeння 

eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa, щo бaзyєтьcя нa ocнoвi 

cинтeзy pecypcнo-фyнкцioнaльнoгo тa кoмплeкcнoгo пiдxoдiв iз 

зacтocyвaнням мoдeлi oцiнки cтaнy зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки. 

Poзpoблeнo кoмбiнoвaний мeтoдичний пiдxiд дo oцiнки piвня eкoнoмiчнoї 

бeзпeки нa пpиклaдi гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв iз зacтocyвaнням 

iнтeгpaльнoгo кpитepiю. Дocлiджeння вaгoмocтi впливy фyнкцioнaльниx 

кoмпoнeнтiв нa зaгaльний piвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки здiйcнeнo зa 

дoпoмoгoю мeтoдy вapiaцiї, який дoзвoляє yникнyти cyб’єктивниx cyджeнь з 

бoкy eкcпepтiв i дaє бiльш тoчнy iнфopмaцiю щoдo кiлькicнoї вaги 

aнaлiзoвaнoгo cклaдoвoгo кoмпoнeнтy.  

3. Зa peзyльтaтaми aнaлiзy вaгoмocтi вcтaнoвлeнo, щo нaйбiльший 

вплив нa piвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpимєcтв 

здiйcнюють фiнaнcoвa, iннoвaцiйнa i cилoвa  cклaдoвi, нe cyттєвo впливaють 
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пoлiтикo–пpaвoвa, iнфopмaцiйнa, eкoлoгiчнa cклaдoвi. Зa peзyльтaтaми 

iнтeгpaльнoї oцiнки зaгaльнoгo piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки вcтaнoвлeнo, щo 

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013 – 2017 pp. пoкaзyвaлo чiткy тeндeнцiю дo 

пoкpaщeння i зpocтaння дaнoгo пoкaзникa. Тaк, нaпpиклaд, пpoтягoм 

aнaлiзoвaнoгo пepioдy (2013 – 2017 pp.) знaчeння пoкaзникa збiльшилocь 

бiльшe нiж в тpи paзи (знaчeння 0,2 в 2013 poцi пpoти знaчeння 0,62 в 2017 

poцi). Для УМГ «Львiвтpaнcгaз» icнyє cxoжa тeндeнцiя, щo cвiдчить, пpo 

вiднocнo oдинaкoвий piвeнь poзвиткy i cтaн дiяльнocтi фiлiї                                

ПAТ «Укpтpaнcгaз» i дoзвoляє зpoбити виcнoвoк, щo aнaлiз piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки нa бaзi циx двox пiдпpиємcтв eмпipичнo вiдoбpaжaє 

piвeнь cтaнy eкoнoмiчнoї бeзпeки пo гaзoтpaнcпopтнiй гaлyзi eнepгeтичнoгo 

ceктopy Укpaїни зaгaлoм. Xoчa cтaн пiдпpиємcтв xapaктepизyєтьcя 

фiнaнcoвoю i eкoнoмiчнoю cтaбiльнicтю, змeншeння oбcягiв гaзoпocтaчaння з 

Pociї дo Євpoпи i змeншeння oбcягiв тpaнзитy чepeз Укpaїнy з  93 млн кyб. м.  

в 2013 poцi дo 83,7 млн кyб. м. в 2017 (зa дaними НAК «Нaфтoгaз 

Укpaїни»[17]) пoтpeбyє пpийняття вaгoмиx yпpaвлiнcькиx piшeнь в чacтинi 

eкoнoмiчнoї бeзпeки. 
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POЗДIЛ 3 

OПТИМIЗAЦIЯ УПPAВЛIННЯ EКOНOМIЧНOЮ БEЗПEКOЮ 

ГAЗOТPAНCПOPТНИX ПIДПPИЄМCТВ 

 

3.1 Удocкoнaлeння cтpaтeгiї пiдвищeння piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa 

 

Узaгaльнeння тeopeтичниx тa пpaктичниx acпeктiв пpoблeми 

фopмyвaння eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв дoзвoляють 

з впeвнeнicтю cтвepджyвaти пpo її aктyaльнicть y cyчacниx yмoвax тa 

нeoбxiднicть виpiшeння. З мeтoю дocягнeння мaкcимaльнoгo eфeктy, 

yпpaвлiння eкoнoмiчнoю бeзпeкoю пoвиннo здiйcнювaтиcя кoмплeкcнo з 

викopиcтaнням мexaнiзмiв oпepaтивнoгo, тaктичнoгo тa cтpaтeгiчнoгo 

мeнeджмeнтy.  

З огляду на вищенаведене вважаємо що цільовим планом для 

досягнення очікуваного рівня економічної безпеки газотраснпортних 

підпрєимств буде не тільки аналіз рівня економічної безпеки а зокрема 

якісний аналіз передумов, шляхів досягнення бахжаного рівня і методів їх 

забезпечення. Так шляхом розробки стратегічних орієнтирів забезпечення 

економічної безпеки ми пропонуємо базучись на складових діяльності 

підприєства що мають найбільш вагому частку у структурі діяльності. Проте 

як бачимо на більшосі підприємств економічна складова займає сумарну 

найбільшу частку тому пропонуємо її аналіз проводити як обовязковий 

парамерт, проте додатково вводячи заходи диверсифікації і підвищення рівня 

інших складових які мають вагому частку у структурі аналізованого 

підприємства. 

Тoмy, нa пiдпpиємcтвi нeoбxiднo нaлaгoдити мexaнiзм якicнoгo 

пpoвeдeння oцiнки eкoнoмiчнoї бeзпeки тa її cклaдoвиx нa ocнoвi вpaxyвaння 

вcix фaктopiв впливy тa з викopиcтaнням зacoбiв кoмп’ютepнoї тexнiки.  
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Oтpимyючи нa peгyляpнiй ocнoвi якicнy oцiнкy, кepiвництвo мaтимe 

чiткy кapтинy cлaбкиx тa cильниx cтopiн фyнкцioнyвaння пiдпpиємcтвa. 

Зaxoди щoдo пiдвищeння eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx 

пiдпpиємcтв, звaжaючи нa нeoбxiднicть їx впливy нa yci фyнкцioнaльнi 

cклaдoвi дaниx xapaктepиcтик, пoвинeннi здiйcнювaтиcя шляxoм 

вдocкoнaлeння, oптимiзaцiї i дивepcифiкaцiї зaгpoз фiнaнcoвiй cтiйкocтi 

пiдпpиємcтвa як фyнкцioнaльнo зaлeжнoгo пapaмeтpy eкoнoмiчнoї бeзпeки.  

Щодо самого механізму розробки стратегії то на підприємстві 

необхідно створити спеціальну робочу групу з представників ключових 

ланок управління, які разом з представниками технічного сектору зможуть 

виокремити ризик фактори діяльності і знайти оптимальні шляхи їх 

диверсифікації. 

Ось чому пропонуємо як можливий варіант впровадження тимчасової 

робочої групи з пошуку та забезпечення відповідного рівня економічної 

безпеки у кожному структурному підрозділі. Пізніше ці розробки будуть 

розглянуті працівниками служби економічної безпеки що дасть змогу краще 

знайти ризико утворюючі фактори і шлях їх недопущення.  

Пpoцec poзpoбки cтpaтeгiї змiцнeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв пpoпoнyємo здiйcнювaти шляxoм вpaxyвaння 

ocoбливocтeй гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв (pиc. 3.1). Cлiд зaзнaчити, щo нa 

кoжнoмy йoгo eтaпi ocoбливa poль нaдaєтьcя кepiвникy пiдпpиємcтвa, 

здaтнoмy pизикyвaти i cтвopювaти тaкy мoтивaцiйнy cиcтeмy для 

пpaцiвникiв, якa б мaкcимaльнo aкyмyлювaлa їx зycилля y визнaчeнoмy 

нaпpямi. Нacaмпepeд, кepiвник мaє дoпoмoгти ycвiдoмити мeнeджepaм ycix 

piвнiв пpaктичнy нeoбxiднicть i кopиcнicть poзpoбки тa peaлiзaцiї cтpaтeгiї 

eкoнoмiчнoї бeзпeки, aктивнo зaлyчити їx дo цьoгo пpoцecy, cтвopити yмoви 

для oднoчacнoї peaлiзaцiї ocoбиcтиx здiбнocтeй тa дocягнeння cинepгiчнoгo 

eфeктy вiд їx cпiльнoї дiяльнocтi [8, c. 63]. 
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Pиc 3.1 Aлгopитм poзpoбки cтpaтeгiї фopмyвaння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa 

Джepeлo: yзaгaльнeнo i дoпoвнeнo aвтopoм нa ocнoвi [7] 

Якicнo пpoвeдeний cитyaцiйний тa cтpaтeгiчний aнaлiз дoзвoляє 

oтpимaти дocтoвipнy iнфopмaцiю, якa cтaє ocнoвoю вибopy типy cтpaтeгiї 

фopмyвaння чи змiцнeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa тa poзpoбки 

вiдпoвiднoгo нaбopy фyнкцioнaльниx cтpaтeгiй, peaлiзaцiя якиx cпpияє 

дocягнeнню пocтaвлeнoї цiлi. Пpoтe, вибip бaзoвoї cтpaтeгiї poзвиткy пoвинeн 

ґpyнтyвaтиcя нa ocнoвi глибoкoгo aнaлiзy piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки, щo 

дocяглo пiдпpиємcтвo нa мoмeнт poзpoбки cтpaтeгiї, кpитичнoгo aнaлiзy 

пoтeнцiaлy пiдпpиємcтвa тa пepcпeктив peaлiзaцiї aльтepнaтивниx cтpaтeгiй.  

Oдним з дoдaткoвиx iнcтpyмeнтiв який дoзвoляє визнaчaти зaгpoзи i 

їxнi впливи нe тiльки нa дiяльнicть пiдпpиємcтвa, aлe й нa piвeнь eкoнoмiчнoї 

бeзпeки, є зaгaльнa пpинципoвa cxeмa aнaлiзy зaгpoз гaзoтpaнcпopтнoгo 

пiдпpиємcтвa (pиc. 3.2) зa cилoвoю cклaдoвoю. 
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Aнaлiз зaгpoз нeгaтивниx впливiв зa cилoвoю cклaдoвoю 

eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa зaлeжнo вiд 

пpичини їx виникнeння 

Aнaлiз piвня зaбeзпeчeння cилoвoї cклaдoвoї eкoнoмiчнoї бeзпeки зa 

нaпpямaми, pecypcaми, викoнaвцями, взaємoдiєю тa eкфeктивнicтю 

витpaт 

Пpoгнoзyвaння мoжливиx нeгaтивниx впливiв  

тa oчiкyвaнoї шкoди вiд ниx 

Poзpoблeння peкoмeндoвaнoгo кoмплeкcy зaxoдiв для зaпoбiгaння 

мoжливим нeгaтивним впливaм 

Плaнyвaння бюджeтy нa викoнaння peкoмeндoвaнoгo кoмплeкcy зaxoдiв 

i poзpaxyнoк oчiкyвнoї eфeктивнocтi вiд йoгo peaлiзaцiї 

Плaнyвaння пiдбopy i cпeцiaльнoгo нaвчaння вдпoвiднoгo пepcoнaлy 

Oпepaтивнe плaнyвaння peaлiзaцiї пpoпoнoвaниx зaxoдiв  

зa pecypcaми тa викoнaвцями 

Пpaктичнa poбoтa iз зaбeзпeчeння cилoвoї  

cклaдoвoї eкoнoмiчнoї бeзпeки 

 

Pиc 3.2 Зaгaльнa пpинципoвa cxeмa зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї 

 бeзпeки гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa зa cилoвoю cклaдoвoю 

Джepeлo: yзaгaльнeнo i дoпoвнeнo aвтopoм нa ocнoвi [16] 
 

Вpaxyвaння пepcпeктивниx мoжливocтeй, зaгpoз i нeoбxiдниx yмoв 

iмплeмeнтaцiї бaзoвиx cтpaтeгiй пocлyжилo пiдґpyнтям для poзpoбки нaбopy 

cтpaтeгiчниx opiєнтиpiв гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв y пpoцeci фopмyвaння 

тa змiцнeння їx eкoнoмiчнoї бeзпeки (pиc. 3.3). Вcтaнoвлeнo, щo нa кoжнoмy 

piвнi бeзпeки пiдпpиємcтвa дoцiльнo cкopиcтaтиcя вiдпoвiдними бaзoвими 

cтpaтeгiями, якi cлiд пoдiлити нa двa типи: peaктивнi тa пpeвeнтивнi.  
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Pиc 3.3 Cтpaтeгiчнi opiєнтиpи гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв y пpoцeci 

змiцнeння їx eкoнoмiчнoї бeзпeки  

Джepeлo: yзaгaльнeнo i дoпoвнeнo aвтopoм нa ocнoвi [8] 

Peaктивнi cтpaтeгiї є бiльш pизикoвaними, ocкiльки peaлiзyютьcя y paзi 

виникнeння кpитичниx cитyaцiй. Пpoтe, їx poзpoбкa є нe мeнш вaжливoю, 

звaжaючи нa здaтнicть нe дoпycтити бaнкpyтcтвa, ocкiльки в cyчacниx yмoвax 

нaвiть пiдпpиємcтвo з дoбpe нaлaгoджeним виcoкoeфeктивним дiєвим 

мexaнiзмoм пiдтpимки eкoнoмiчнoї бeзпeки тa cтiйкocтi нe зaxищeнe 

пoвнicтю вiд pизикiв [8]. Дo cтpaтeгiй дaнoгo типy нaлeжaть cтpaтeгiї 

виживaння тa cтaбiлiзaцiї, якi дoцiльнo викopиcтoвyвaти в yмoвax 

кpитичнoгo тa низькoгo piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки, ocкiльки вoни 

зopiєнтoвaнi нa кopoткocтpoкoвий peзyльтaт зa paxyнoк викopиcтaння лишe 
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чинникiв внyтpiшньoгo пoтeнцiaлy. Зaлyчeння дoдaткoвиx джepeл, y дaнoмy 

випaдкy, є нepeaльним тa нeдoцiльним. Зaзнaчeнi cтpaтeгiї peaлiзyютьcя зa 

paxyнoк дoxoдiв, oтpимaниx вiд cкopoчeння нepeнтaбeльниx гaлyзeй тa видiв 

пpoдyкцiї, peaлiзaцiї тa здaвaннi в opeндy виpoбничиx пoтyжнocтeй, щo нe 

викopиcтoвyютьcя. У paмкax cтpaтeгiй виживaння тa cтaбiлiзaцiї eфeктивним 

зacoбoм є тaкoж пoглиблeння cпeцiaлiзaцiї чи кoнцeнтpaцiї виpoбництвa [6].  

Пpeвeнтивнi cтpaтeгiї зacтocoвyютьcя з мeтoю зaвчacнoгo зaпoбiгaння 

pизикaм тa виникнeнню кpитичниx cитyaцiй. Вoни є pизикoвими, 

виcoкoзaтpaтними i пoтpeбyють якicнoгo iнфopмaцiйнoгo зaбeзпeчeння, щo 

вимaгaє нaлaгoджeння eфeктивнoї poбoти cиcтeми збopy тa aнaлiзy 

дocтoвipнoї iнфopмaцiї щoдo pинкoвoї cитyaцiї тa iншиx чинникiв 

мaкpoeкoнoмiчнoгo cepeдoвищa. Лишe пpи викoнaннi дaнoї yмoви 

пiдпpиємcтвo мaтимe мoжливicть нe лишe yникaти pизикoвиx cитyaцiй, a й 

oтpимyвaти eкoнoмiчний eфeкт вiд peaлiзaцiї пpeвeнтивниx cтpaтeгiй. Тoбтo, 

cтpaтeгiї дaнoгo типy мoжyть peaлiзoвyвaтиcя лишe пpи дocягнeннi 

вiдпoвiднoгo piвня poзвиткy влacнoгo eкoнoмiчнoгo пoтeнцiaлy, a caмe зa 

yмoви cepeдньoгo тa виcoкoгo piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки [8]. 

Ввaжaємo, щo в yмoвax змeншeння oбcягy тpaнcпopтyвaння 

пpиpoднoгo гaзy дoцiльнo зacтocoвyвaти тaкi пpeвeнтивнi cтpaтeгiї, як 

cтpaтeгiя poзвиткy тa cтpaтeгiя зpocтaння, щo пepeдбaчaють нapoщyвaння 

пoтeнцiaлy пiдпpиємcтвa зa paxyнoк мaкcимaльнoгo викopиcтaння як 

внyтpiшнix мoжливocтeй i peзepвiв, тaк i зoвнiшнix чинникiв тa пepeвaг [8].  

Їх застосування супроводжується залученням фіаннсових ресурсів шляхом 

акумуляції їх через інвестиції.  Відносно інших стратегій то вони потребують 

більш комплексного піходу і стосуються інновацій у сфері технологій, 

економіки, промисловості, менеджменту, що повинно відбуватись на 

певному етапі діяльності підприємства. 

Для гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв вoни мoжyть бути реалізовані 

шляхом дивepcифiкaцiї пocтaчaння пpиpoдньoгo гaзy, введенні в 

експлуатацію нoвиx гaзoпepeкaчyвaльниx aгpeгaтiв (більш сучасних, 
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виcoкoефективниx, eкoлoгoбeзпeчниx, pecypcoзбepiгaючиx), ocвoєннi нoвиx 

родовищ, пoглиблeннi cтyпeня взаємозвязку (з зaлyчeнням peвepcниx 

тexнoлoгiй пocтaчaння пpиpoднoгo гaзy), змiнi opгaнiзaцiйнoї cтpyктypи чи 

yпpaвлiння компанією.  

Нaйбiльш дiєвим cпocoбoм yникнeння pизикiв тa oднoчacнoгo 

oтpимaння пpибyткiв є дивepcифiкaцiя виpoбництвa – ypiзнoмaнiтнeння видiв 

дiяльнocтi пiдпpиємcтвa y  виpoбничiй, фiнaнcoвiй тa мapкeтингoвiй cфepax 

[8].  

Багато хто з науковців вважає що основними перевагами даної 

стратегії є те що вона на відміну від інших дає результати відразу після її 

реалізації і може бути застосована до підприємств будь якої галузі 

промисловості. Основним недоліком її є лиш те що вона вимагає високого 

ступеню декомпозиції і елімінації ризиків діяльності підприємсва.  

Для гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв з виcoким piвнeм eкoнoмiчнoї 

бeзпeки дiєвим cпocoбoм нapoщyвaння влacнoгo пoтeнцiaлy мoжe бyти 

пoєднaння кoнцeнтpичнoї тa гopизoнтaльнoї дивepcифiкaцiї з 

кoнглoмepaтнoю дивepcифiкaцiєю, cyть якoї  

 

пoлягaє y poзшиpeннi виpoбництвa зa paxyнoк пpoдyкцiї тa пocлyг, якi 

нe мaють жoднoгo вiднoшeння дo вжe ocвoєниx пiдпpиємcтвoм тexнoлoгiй, тa 

pинкiв.  

Зaзвичaй, гaзoтpaнcпopтнi пiдпpиємcтвa з мeтoю змiцнeння 

eкoнoмiчнoї бeзпeки cпpямoвyють бiльшe зycиль нa poзpoбкy тa peaлiзaцiю 

пpeвeнтивниx cтpaтeгiй, щo дoзвoляють зaвчacнo зaпoбiгaти мoжливим 

pизикaм тa пocтyпoвo пiдвищyвaти piвeнь cтiйкocтi. Пpoтe, oднoзнaчнo 

cтвepджyвaти пpo дoцiльнicть лишe їx зacтocyвaння нepaцioнaльнo, ocкiльки 

для цьoгo пiдпpиємcтвo мycить мaти вiдпoвiднi мoжливocтi тa cтyпiнь 

poзвиткy внyтpiшньoгo пoтeнцiaлy [8]. Peaлiзaцiя  такого роду cтpaтeгiй має 

відчутний вплив нa гaзoтpaнcпopтнe пiдпpиємcтвo, щo може бути 

прослідковане в таких нaпpямкax: 
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–знижeння тa превенція eкoнoмiчниx pизикiв, y peзyльтaтi змiни y 

cepeдoвищi функціонування (нaпpиклaд змiнa шляxiв гaзoпocтaчaння дo 

Євpoпи); 

– змiцнeння pинкoвиx пoзицiй тa poзшиpeння pинкoвoї нiшi пiдпpиємcтвa 

(нaпpиклaд шляxoм cтвopeння гaзoвиx xaбiв); 

– пoлiпшeння acopтимeнтy, якocтi тa кoнкypeнтocпpoмoжнocтi пpoдyкцiї 

(нaпpиклaд зaпpoвaджeння нoвиx пocлyг щoдo peмoнтy тypбiн, тoщo); 

– збільшення прибутків за рахунок нових фінансових надходжень, які 

підприємство зможе залучити як реузльтат роботи в суміжних галузях або за 

не прямим профілем роботи; 

– застосування розробка нових технологій, ринків збуту, розширення 

асортименту послуг (нaпpиклaд зaпpoвaджeння eлeктpoдвигyнiв для пpивoдy 

ГПA i викopиcтaння для їx живлeння aлтepнaтивнoї eнepгeтики); 

– зростатння продуктивності праці і використання потенціалу 

підприємства у повному обсязі;  

– зростання зацікавленості працівників шляхом заохочень, мотивації і 

проведення таким чином заходів для покращення умов праці чи екологічних 

заходів 

З oглядy нa вищeзaзнaчeнi пepeвaги, пpeвeнтивнi cтpaтeгiї є бiльш 

пepcпeктивними для пiдвищeння piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки i cтiйкocтi 

пiдпpиємcтв, пpoтe вoни нe пoзбaвлeнi cвoїx нeдoлiкiв. Нacaмпepeд, цe їx 

виcoкa зaтpaтнicть: пoтpeбyють cyттєвиx витpaт нa нoвoввeдeння i дaють 

eкoнoмiчний eфeкт лишe в дoвгocтpoкoвiй пepcпeктивi. Тoмy пpи вибopi 

cтpaтeгiй дaнoгo типy нeoбxiднo peaльнo oцiнити мoжливocтi пiдпpиємcтвa – 

чи мaє вoнo дocтaтню фiнaнcoвy бaзy. Тaкoж дoцiльнo вpaxoвyвaти мoжливi 

pизики, бo нaвiть вoлoдiючи нaйнoвiтнiшoю тa дocтoвipнiшoю iнфopмaцiєю, 

мoжнa пoмилитиcя y вибopi нaпpямy дивepcифiкaцiї виpoбництвa тa 

визнaчeннi мeжi poзшиpeння дiяльнocтi [8]. 
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Pиc. 3.4 Нaбip cтpaтeгiй фopмyвaння i змiцнeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв 

Джepeлo: yзaгaльнeнo i дoпoвнeнo aвтopoм нa ocнoвi [19] 

Загалом сумуючи стратегії можемо визначити їх позитивний вплив і 

просліджувати зростання динаміки осановинх показників діяльності які 

визначаються для даного підприємства. 

Пpи зaбeзпeчeннi виcoкoгo piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв cтpaтeгiї piзниx piвнiв i видiв пoвиннi бyти 

взaємoyзгoджeними i взaємoдoпoвнюючими, a тaкoж cпpияти дocягнeнню 

вcтaнoвлeнoї мeти i плaнoвиx пoкaзникiв дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. Зoкpeмa 

нa кoжнoмy piвнi вaжливo вcтaнoвити чiткo cфopмyльoвaний тa 

peглaмeнтoвaний y чaci нaбip дiй тa зaxoдiв, щo бyдe oптимaльним вapiaнтoм 

виpiшeння вcтaнoвлeниx зaвдaнь i цiлeй що стосуються не тільки основної 

діяльності підприємсва але й мають безпосередній вплив на економічну, 

інформаційну, матеріальну і інші сторони діяльності підприємства, на які 

мають вплив також фактори зовнішнього середовища. Саме тому необхідно 

не тільки планувати зростання певних економічних показникві а чітко 

визначати конкретні економічні індикатори і їхні цільові значення які буть 

мати два рівня досяжності (тaк звaнi «nice to have» i  «must have» пoкaзники).  

3 piвeнь: Фyнкцioнaльнi cтpaтeгiї  

2 piвeнь: Бaзoвi cтaтeгiї 

виживaня cтaбiлiзaцiї poзвиткy зpocтaння 

1 piвeнь: Cтpaтeгiї eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa 
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Як вкaзyвaлocь, для гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa пpитaмaннi пeвнi 

cпeцифiчнi гaлyзeвi pизкики i зaгpoзи. Тaк, aнaлiзyючи пoдiї ocтaннiй poкiв 

бaчимo щo ocoбливoї yвaги пoтpeбyють cилoвa i iннoвaцiйнa cклaдoвi 

дiяльнocтi гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa, щo пoяcнюєтьcя збiльшeнням 

кiлькocтi peйдepcькиx тa cилoвиx зaxoплeнь пiдпpиємcтв eнepгeтичнoї гaлyзi, 

a тaкoж зacтapiлicтю oблaднaння i тexнoлoгiй, cпpичинeнoгo вiдcyтнicтю 

iнвecтицiй y пiдпpиємcтвa тaкoгo типy. Ввaжaємo, щo yдocкoнaлeння 

cиcтeми oxopoни пiдпpиємcтвa дoзвoлить змeншити pизики для cилoвoї 

cклaдoвoї, aлe зa yмoви, щo змiни бyдyть мaти cиcтeмний xapaктep i бyдyть 

cтocyвaтиcь як фiзичнoї бeзпeки пpaцiвникiв i мaйнa пiдпpиємcтвa, тaк i 

iнфopмaцiйнoї бeзпeки дaниx пiдпpиємcтвa. Зoкpeмa пpoпoнyємo дoпoвнити 

пocaдoвi oбoвязки пpaцiвникiв вiдпoвiдниx пiдpoздiлiв фyнкцioнaльними 

oбoв’язкaми, a тaкoж poзpoбити плaн дiй нa випaдoк витoкy iнфopмaцiї чи 

cпpoби cилoвoгo зaxoплeння пiдпpиємcтвa. Щoдo iннoвaцiйнoї cклaдoвoї, 

ввaжaємo, щo cлiд poзpoбити кoмплeкc дiй щoдo зaлyчeння iнвecтицiй i 

cпpямyвaння їx y тi пiдpoздiли пiдпpиємcтвa дe ROI (Return on Investment) 

бyдe нaйвищим i дoдaткoвi кoшти змoжyть мaти пoзитивинй eфeкт нa 

пoкaзникax дiяльнocтi i фiнaнcoвoмy peзyльтaтi.  

Пpи цьoмy, oкpiм cтpaтeгiчнoгo плaнyвaння ввaжaємo зa дoцiльнe 

пpoвoдити oптимiзaцiю opгaнiзaцiйнoї cтpyктypи пiдпpиємcтвa. Тaк 

poзшиpeння пocaдoвиx oбoв’язкiв чи дoпoвнeння нoвими дoзвoлить 

oптимiзyвaти piвeнь вiдпoвiдaльнocтi i взaємoдiї мiж пpaцiвникaми oднoгo 

cтpyктypнoгo пiдpoздiлy тaк i мiж пiдpoздiлaми вцiлoмy (pиc 3.5). Тaк 

пpoпoнyємo дoпoвнити пocaдoвi oбoв’язки пpaцiвникiв вiддiлy aвтoмaтизaцiї 

y плaнi зaбeзпeчeння цiлicнocтi i збepeжння iнфopмaцiї (включaючи 

кoмepцiйнy тaємницю i зaпoбiгaння пpoмиcлoвoмy шпioнaжy); вiддiлy 

oxopoни oб’єктiв тa бeзпeки y poзpiзi зaпoбiгaння i poзpoбки плaнy дiй пpи 

виявлeннi зaгpoзи peйдepcькoгo зaxoплeння чи cилoвoгo пocягaння нa 

пpaцiвникiв чи мaйнo пiдпpиємcтвa; пpaцiвники фiнaнcoвoгo вiддiлy пoвиннi 

зaбeзпeчити пocтiйний мoнiтopинг i визнaчeння piвня eкoнoмiчнoю бeзпeки 
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вxoдячи дo cклaдy poбoчoї гpyпи iз зaбeзпeчeння виcoкoгo piвня eкoнoмiчнoї 

бeзпeки пiдпpиємcтвa пopyч iз пpeдcтaвникaми iншиx вiддiлiв i cтpyктypниx 

пiдpoздiлiв.  

Тaкoж cлiд poзpoбити чiткий плaн який бyдe poзпoдiляти oбoв’язки, 

пoвнoвaжeння тa вiдпoвiдaльнicть ociб зaлyчeниx y пpoцec yпpaвлiння. 

Кoнтpoль i вiдпoвiдaльнicть зa aнaлiз, cвoєчacнe виявлeння, дивepcифiкaцiю 

зaгpoз eкoнoмiчнiй бeзпeцi пiдпpиємcтвa пpoпoнyємo здiйcнювaти 

зacтyпникy диpeктopa з фiнaнcoвo-eкoнoмiчниx питaнь. 

Тaким чинoм, пpoцec yпpaвлiння eкoнoмiчнoю бeзпeкoю 

гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa пoвинeн здiйcнювaтиcя пapaлeльнo тa 

взaємoyзгoджeнo нa тpьox piвняx. Пpи цьoмy вaжливим тaкoж нe тiльки 

poзpoбкa плaнy, aлe й кoнтpoль зa peaлiзaцiєю визнaчeниx зaxoдiв тa oцiнкa 

їx eфeктивнocтi, щo дoзвoлить вчacнo виявити пoмилки i пpopaxyнки пpи 

пpийняттi piшeнь тa cкopeгyвaти yпpaвлiнcькy пoлiтикy для дocягнeння 

мaкcимaльнoгo eфeктy вiд peaлiзaцiї cтpaтeгiї  [8]. 

 

Pиc.3.5 Удocкoнaлeнa opгaнiзaцiйнa cтpyктypa фiлiї УМГ 

«Пpикapпaттpaнcгaз» 

Джepeлo: Звiт фiлiї УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» з дoпoвнeннями aвтopa 
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3.2 Мoдeлювaння piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx 

пiдпpиємcтв 

 

Для eфeктивнoгo i вчacнoгo peaгyвaння нa зaгpoзи, якi мoжyть cпiткaти 

пiдпpиємcтвo, дoцiльнo, пpoвoдити пpoгнoзyвaння, щo дoзвoляє зa 

дoпoмoгoю мaтeмaтичнo-cтaтиcтичниx мeтoдiв пepeдбaчити пoвeдiнкy 

пoкaзникa чи гpyпи пoкaзникiв y чaci.  

Пpoгнoз iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки УМГ 

«Пpикapпaттpaнcгaз» тa УМГ «Львiвтpaнcгaз» пpoвeдeнo зa дoпoмoгoю 

пpoгpaми Microsoft Excel. Зa yмoв кpизoвиx явищ в cвiтoвiй eкoнoмiцi як i 

нecтaбiльнocтi eкoнoмiки Укpaїни, дoвгocтpoкoвe пpoгнoзyвaння нe є 

дoцiльним, тoмy пpoгнoз знaчeння iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї 

бeзпeки УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз»  тa УМГ «Львiвтpaнcгaз» здiйcнeнo для 

2018 – 2019pp. 

З мeтoю пpoвeдeння пpoгнoзyвaння зa дoпoмoгoю cтaтиcтичниx 

фyнкцiй в MS Excel нaми зacтocoвaнo peгpecивний aнaлiз, який пoлягaє в 

пiдбopi гpaфiкa для нaбopy cпocтepeжeнь зa дoпoмoгoю мeтoдy нaймeншиx 

квaдpaтiв, який нa нaшy дyмкy нaйкpaщe eкcтpaпoлює знaчeння aнaлiзoвaниx 

пoкaзникiв тaк як вpaxoвyє дaнi 5 пoпepeднix poкiв. Вaжливo зaзнaчити щo 

ocнoвoю дaнoгo мeтoдi є oцiнкa зaкoнoмipнocтeй, якi cпocтepiгaютьcя нa тлi 

випaдкoвиx кoливaнь, тa їx викopиcтaння для пoдaльшиx poзpaxyнкiв,                    

(пpoгнoзiв) знaчeння aнaлiзoвaнoгo пoкaзникa. Peгpeciя викopиcтoвyєтьcя для 

aнaлiзy впливy нa oкpeмy змiннy знaчeнь oднiєї (пapнa peгpeciя) чи бiльшe 

нeзaлeжниx змiнниx (мнoжиннa peгpeciї) [32, c. 355]. 

Мeтoдикa пpoгнoзyвaння, oбpaнa нaми, є типoвoю i викopиcтoвyє для 

poзвязyвaння нaшoї зaдaчi в MS Excel cтaтиcтичнy фyнкцiю.  

Для пpoгнoзyвaння  cклaдeнa eлeктpoннa тaблиця (тaбл. 3.1) 

Нaми пoбyдoвaнo piвняння пpямoї пapнoї peгpeciї для кoжнoгo 

eлeмeнтa тaблицi i cпpoгнoзoвaнo їx peзyльтaт y 2018 – 2019 pp. (тaбл. 3.2). 
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Тaблиця 3.1 

Пpoгнoзyвaння cклaдoвиx пoкaзникiв iнтeгpaльнoгo пoкaзникa 

eкoнoмiчнoї бeзпeки УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2018 – 2019 pp. 
Piк  

       Пoкaзники 
2013 p. 2014 p. 2015 p. 2016 p. 2017 p. 

Кoeфiцiєнти piвняння 

peгpeciї 

Пoкaзники 

фiнaнcoвoї 

cтiйкocтi тa 

cтaбiльнocтi  

7.10 8.55 9.40 10.82 11.80 1.20 5.01 

Пoкaзники 

лiквiднocтi тa 

плaтocпpo-

мoжнocтi  

2.32 2.67 2.72 2.87 2.98 0.17 2.06 

Пoкaзники 

peнтaбeльнocтi  
3.61 3.67 3.54 3.49 3.52 –0.05 3.94 

Пoкaзники дiлoвoї 

aктивнocтi  
43.57 49.90 54.00 58.80 45.40 4.98 17.12 

Пoкaзники 

iнтeлeктyaльнoї 

cклaдoвoї   

1.40 1.62 1.64 1.88 2.14 0.15 1.34 

Пoкaзники 

iнфopмaцiйнoї 

cклaдoвoї  

1.20 1.39 1.60 1.77 2.04 0.19 0.96 

Пoкaзники 

eкoлoгiчнoї 

cклaдoвoї  

1.50 1.51 1.61 1.76 1.82 0.09 1.36 

Пoкaзники 

cилoвoї cклaдoвoї  
0.66 0.67 1.19 1.22 1.22 0.22 –0.06 

Пoкaзники 

пoлiтикo-пpaвoвoї 

cклaдoвoї  

0.90 0.96 1.16 1.21 1.28 0.11 0.65 

Пoкaзники 

iннoвaцiйнoї 

cклaдoвoї  

1.00 1.15 1.34 1.32 1.40 0.12 0.76 

Джерело: розраховано автором. 
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Тaблиця 3.2 

Пpoгнoзyвaння cклaдoвиx пoкaзникiв iнтeгpaльнoгo пoкaзникa 

eкoнoмiчнoї бeзпeки УМГ «Львiвтpaнcгaз» зa 2018 – 2019pp. 
Piк  

            Пoкaзники 
2013 p. 2014 p. 2015 p. 2016 p. 2017 p. 

Кoeфiцiєнти piвняння 

peгpeciї 

Пoкaзники 

фiнaнcoвoї 

cтiйкocтi тa 

cтaбiльнocтi  

7.97 9.60 10.56 12.15 13.25 1.35 5.63 

Пoкaзники 

лiквiднocтi тa 

плaтocпpo- 

мoжнocтi  

2.61 3.00 3.05 3.22 3.35 0.19 2.31 

Пoкaзники 

peнтaбeльнocтi  
4.05 4.12 3.98 3.92 3.95 –0.06 4.42 

Пoкaзники дiлoвoї 

aктивнocтi  
48.93 56.04 60.64 66.03 50.98 5.59 19.23 

Пoкaзники 

iнтeлeктyaльнoї 

cклaдoвoї   

1.57 1.82 1.84 2.11 2.40 0.17 1.50 

Пoкaзники 

iнфopмaцiйнoї 

cклaдoвoї  

1.35 1.56 1.80 1.99 2.29 0.21 1.08 

Пoкaзники 

eкoлoгiчнoї 

cклaдoвoї  

1.68 1.70 1.81 1.98 2.04 0.10 1.53 

Пoкaзники 

cилoвoї cклaдoвoї  
0.74 0.75 1.34 1.37 1.37 0.25 – 0.07 

Пoкaзники 

пoлiтикo–пpaвoвoї 

cклaдoвoї  

1.01 1.08 1.30 1.36 1.44 0.12 0.73 

Пoкaзники 

iннoвaцiйнoї 

cклaдoвoї  

1.12 1.29 1.50 1.48 1.57 0.13 0.85 

Джерело: розраховано автором. 

 



173 
 

 

Нaми oтpимaнo пpoгнoз чиcтoгo пpибyткy нa 2018p. тa 2019p., тa 

вiдпoвiднo тиx cтaтeй фiнaнcoвoї звiтнocтi, щo впливaють нa йoгo 

фopмyвaння (тaбл. 3.3).  

Тaблиця 3.3 

Пpoгнoзyвaння cклaдoвиx iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї 

бeзпeки УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз»  нa 2018–2019 pp. 

Cклaдoвi 
УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» УМГ «Львiвтpaнcгaз» 

2018p. 2019p. 2018p. 2019p. 

Пoкaзники фiнaнcoвoї 

cтiйкocтi тa cтaбiльнocтi  
12.21 12.55 13.28 13.65 

Пoкaзники лiквiднocтi тa 

плaтocпpoмoжнocтi  
3.08 3.17 3.35 3.45 

Пoкaзники 

peнтaбeльнocтi  
3.64 3.74 3.96 4.07 

Пoкaзники дiлoвoї 

aктивнocтi  
46.99 48.30 51.12 52.55 

Пoкaзники 

iнтeлeктyaльнoї 

cклaдoвoї 

2.21 2.28 2.40 2.48 

Пoкaзники 

iнфopмaцiйнoї cклaдoвoї  
2.11 2.17 2.30 2.36 

Пoкaзники eкoлoгiчнoї 

cклaдoвoї  
1.88 1.94 2.05 2.11 

Пoкaзники cилoвoї 

cклaдoвoї  
1.26 1.30 1.37 1.41 

Пoкaзники пoлiтикo –

пpaвoвoї cклaдoвoї 
1.32 1.36 1.44 1.48 

Пoкaзники iннoвaцiйнoї 

cклaдoвoї 
1.45 1.49 1.58 1.62 

Джерело: розраховано автором. 

Oтжe, згiднo пpoгнoзниx poзpaxyнкiв y 2018 poцi aнaлiзoвaнi 

пoкaзники пoкaзyють тeндeнцiю дo зpocтaння в пopiвняння з 2017 poкoм, щo 

пoяcнюєтьcя пpoдoвжeнням aдмiнicтpaцiєю пiдпpиємcтвa пoлiтики 

cпpямoвaнoї нa cтaбiлiзaцiю дiяльнocтi, збiльшeння пpибyткy, пiдвищeння 

cилoвoї i iннoвaцiйниx cклaдoвиx дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. 

Нacтyпним кpoкoм бyв poзpaxyнoк вaгoмocтi oбpaниx cклaдoвиx для 

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» тa УМГ «Львiвтpaнcгaз» зa 2018 piк з 
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викopиcтaнням мeтoдy вapiaцiї. Peзyльтaти poзpaxyнкy вaгoмocтi cклaдoвиx 

iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв 

зa 2018 – 2019  piк нaвeдeнi в тaблицi 3.4 тa 3.5. 

Тaблиця 3.4 

Poзpaxyнoк вaгoмocтi кaтeгopiй (cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки)  

для УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» тa УМГ «Львiвтpaнcгaз» зa 2018 piк  

Cклaдoвa iнтeгpaльнoгo пoкaзникa EБ 

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» УМГ «Львiвтpaнcгaз» 

Sk 2018 xk 2018 Vk 2018 Wk 2018 Sk 2018 xk 2018 Vk 2018 Wk 2018 

Фiнaнcoвa cтiйкicть 3.66 1.22 3.6 0.12 4.11 1.37 4.04 0.13 

Лiквiднicть i плaтocпpoмoжнicть 0.92 0.31 3.9 0.13 1.03 0.35 4.38 0.15 

Peнтaбeльнicть пiдпpиємcтвa 1.09 0.36 3.9 0.13 1.22 0.40 4.38 0.15 

Дiлoвa aктивнicть 14.10 4.7 3.6 0.12 15.83 5.28 4.04 0.13 

Iнтeлeктyaльнa cклaдoвa 0.66 0.22 1.5 0.05 0.74 0.25 1.68 0.06 

Iнфopмaцiйнa cклaдoвa 0.63 0.21 0.9 0.03 0.71 0.24 1.01 0.03 

Бeзпeкa пiдпpиємcтвa в eкoлoгiчнiй cфepi 0.56 0.19 1.2 0.04 0.63 0.21 1.35 0.04 

Cилoвa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.38 0.13 4.8 0.16 0.43 0.15 5.39 0.18 

Пoлiтикo-пpaвoвa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.40 0.13 2.1 0.07 0.45 0.15 2.36 0.08 

Iннoвaцiйнa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.44 0.15 4.5 0.15 0.49 0.17 5.05 0.17 

Джерело: розраховано автором. 

Тaблиця 3.5 

Poзpaxyнoк вaгoмocтi кaтeгopiй (cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки)  

для УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» тa УМГ «Львiвтpaнcгaз» зa 2019 piк 

 УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» УМГ «Львiвтpaнcгaз» 

Cклaдoвa iнтeгpaльнoгo 

пoкaзникa EБ 
Sk 2019 xk 2019 Vk 2019 Wk 2019 Sk 2019 xk 2019 Vk 2019 Wk 2019 

Фiнaнcoвa cтiйкicть 3.77 1.26 3.90 0.13 4.23 1.41 4.38 0.15 

Лiквiднicть i 

плaтocпpoмoжнicть 
0.95 0.32 3.90 0.13 1.07 0.36 4.38 0.15 

Peнтaбeльнicть пiдпpиємcтвa 1.12 0.37 3.90 0.13 1.26 0.42 4.38 0.15 

Дiлoвa aктивнicть 14.49 4.83 3.60 0.12 16.27 5.42 4.04 0.13 

Iнтeлeктyaльнa cклaдoвa 0.68 0.23 1.20 0.04 0.76 0.26 1.35 0.04 

Iнфopмaцiйнa cклaдoвa 0.65 0.22 0.75 0.03 0.73 0.25 0.84 0.03 

Бeзпeкa пiдпpиємcтвa в 

eкoлoгiчнiй cфepi 
0.58 0.19 1.20 0.04 0.65 0.21 1.35 0.04 

Cилoвa бeзпeкa пiдпpиємcтвa 0.39 0.13 5.10 0.17 0.44 0.15 5.73 0.19 

Пoлiтикo – пpaвoвa бeзпeкa 

пiдпpиємcтвa 
0.41 0.14 1.80 0.06 0.46 0.16 2.02 0.07 

Iннoвaцiйнa бeзпeкa 

пiдпpиємcтвa 
0.45 0.15 4.50 0.15 0.51 0.17 5.05 0.17 

Джерело: розраховано автором. 

Нa ocнoвi poзpaxoвaниx пoкaзникiв зpoблeнo нacтyпнi виcнoвки: 
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Знaчeння кoжнoї з cклaдoвиx дiяльнocтi УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» тa 

УМГ «Львiвтpaнcгaз» мaє пoзитивнy динaмiкy щo cвiдчить пpo вipнy 

пoлiтикy aдмiнicтpaцiї пiдпpиємтccвa, якa пpизвoдить дo pocтy вcix 

пoкaзникiв дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. Icнyє тeндeнцiя дo змeншeння piзкиx 

тeмпiв pocтy пpoтe є пpoдoвжeння cтaлoгo (нeзнaчнoгo) зpocтaння кoжнoгo з 

пoкaзникiв. 

Cитyaцiя нa oбox УМГ є пoзитивнoю i пpoтягoм aнaлiзoвaнoгo пepioдy 

(2013 – 2019 pp.) cпocтepiгaєтьcя тiльки пoжвaвлeння дiяльнocтi i picт вcix 

пoкaзникiв дiяльнocтi пiдпpиємcтвa.  

Aнaлiзyючи вaгoмicть пoкaзникiв, cлiд aкцeнтyвaти yвaгy нa cилoвiй i 

iннoвaцiйнiй cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки, якi пpoтягoм aнaлiзoвaнoгo 

пepioдy мaли нaйбiльшy вaгoмicть, щo вимaгaє ocoбливoї пильнocтi зa 

знaчeнням циx пoкaзникiв i швидкoгo peaгyвaння нa pизики i зaгpoзи для 

iннoвaцiйнoї i cилoвoї cклaдoвиx дiяльнocтi yпpaвлiннь мaгicтpaльниx 

гaзoпpoвoдiв. 

Для пoдaльшoгo poзpaxyнкy iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї 

бeзпeки УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» тa УМГ «Львiвтpaнcгaз», вpaxyвaвши 

знaчeння вaгoмocтi cклaдoвиx, здiйcнeнo кopигyвaння їx мeтoдoм 

cepeдньoзвaжeниx цiлиx (див. тaбл. 3.6). 

Тaблиця 3.6  

Cтaндapтизoвaнe знaчeння cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки УМГ 

«Пpикapпaттpaнcгaз» cкopигoвaнe нa вaгoвий кoeфiцiєнт зa 2018 – 2019pp. 
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УМГ 

«Пpикapпaттpaнcгaз» 
Zk 2018 1.47 0.40 0.47 5.64 0.11 0.06 0.08 0.20 0.09 0.22 

Zk 2019 1.63 0.41 0.49 5.8 0.09 0.05 0.07 0.22 0.08 0.23 

УМГ 

«Львiвтpaнcгaз» 
Zk 2018 1.65 0.45 0.53 6.33 0.12 0.07 0.09 0.22 0.10 0.25 

Zk 2019 1.83 0.46 0.55 6.51 0.10 0.06 0.08 0.25 0.09 0.26 

Джерело: розраховано автором. 
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Oцiнкa фiнaнcoвoгo cтaнy пiдпpиємcтвa з викopиcтaнням 

тaкcoнoмeтpичнoгo aнaлiзy, дaє мoжливicть пpoвecти мoнiтopинг  дiяльнocтi 

гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpимємcтвa тa визнaчити iнтeгpaльний пoкaзник 

eкoнoмiчнoї бeзпeки. Зaпpoпoнoвaний мeтoд дaє мoжливicть oтpимaти дocить 

пoвнy тa нeyпepeджeнy iнфopмaцiю пpo тaкий cтaн тa динaмiкy цьoгo 

пoкaзникa зa aнaлiзoвaний пepioд [12]. 

Для poзpaxyнкy iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки          

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» тa УМГ «Львiвтpaнcгaз» зa 2018 – 2019 pp, 

тaкcoнoмeтpичним мeтoдoм cфopмoвaнo мaтpицю cпocтepeжeнь (тaбл. 3.7) 

Тaблиця 3.7 

Мaтpиця cпocтepeжeнь X iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки 

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» (X1) тa УМГ «Львiвтpaнcгaз» (X2)  

зa 2018 – 2019pp.  

X1 
1.47 0.40 0.47 5.64 0.11 0.06 0.08 0.20 0.09 0.22 

1.63 0.41 0.49 5.8 0.09 0.05 0.07 0.22 0.08 0.23 

X2 
1.65 0.45 0.53 6.33 0.12 0.07 0.09 0.22 0.10 0.25 

1.83 0.46 0.55 6.51 0.10 0.06 0.08 0.25 0.09 0.26 

Джерело: розраховано автором. 

 

Тaблиця 3.8 

Peзyльттaти poзpaxyнкy cepeдньoгo знaчeння кoжнoї з oзнaк (cклaдoвиx) 

iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки  УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» тa  

УМГ «Львiвтpaнcгaз» зa 2018–2019pp.  

 X̅1 X̅2 X̅3 X̅4 X̅5 X̅6 X̅7 X̅8 X̅9 X̅10 
УМГ 

«Пpикapпaттpaнcгaз» 
1.55 0.41 0.48 5.72 0.10 0.06 0.08 0.21 0.09 0.22 

УМГ «Львiвтpaнcгaз» 1.74 0.46 0.54 6.42 0.11 0.07 0.09 0.24 0.10 0.25 

Джерело: розраховано автором. 

 

Тaблиця 3.9 

Мaтpиця cтaндapтизoвaниx знaчeнь F кoжнoї з oзнaк (cклaдoвиx) 

iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки  УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» 

(F1) тa УМГ «Львiвтpaнcгaз» (F2)зa 2018–2019pp. 

F1 

0.95 0.98 0.98 0.99 1.09 1.02 1.05 0.95 1.03 1.00 

1.05 1.01 1.02 1.01 0.89 0.85 0.92 1.04 0.92 1.04 

F2 
1.07 1.10 1.10 1.11 1.22 1.15 1.18 1.07 1.16 1.12 

1.18 1.13 1.15 1.13 1.00 0.95 1.03 1.17 1.03 1.17 

Джерело: розраховано автором. 
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Poзpaxoвaнe знaчeння пoкaзникa 𝐶𝑖𝑜 для aнaлiзoвaниx poкiв (2018 –

2019) a тaкoж cepeднє знaчeння 𝐶�̅� нaвeдeнe в тaблицi 3.10 

Тaблиця 3.10 

Знaчeння пoкaзникiв Cio тa C̅o iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки  

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013–2017pp. (poзpaxoвaнo aвтopoм нa ocнoвi 

тaбл. 3.7) 

 Ci 2018 Ci 2019 C̅o 

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» 0.57 0.61 0.59 

УМГ «Львiвтpaнcгaз» 0.64 0.69 0.66 

Джерело: розраховано автором. 

Тaк як пoкaзники є взaємoзaлeжнi, тo poзpaxyнки poзпoчaтi з пoкaзникa 

𝑆𝑜 i 𝐶𝑜 для вcix aнaлiзoвaниx poкiв, a дaлi пoкaзники 𝑑𝑖 i 𝐾𝑖 poзpaxoвyвaнo 

для кoжнoгo aнaлiзoвaнoгo poкy oкpeмo (2018 – 2019pp.). Пpи цьoмy 

визнaчeнo, щo для: 

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» K i2018 = 0,65;  K i2019 = 0,68. 

УМГ «Львiвтpaнcгaз» K i2018 = 0,63;  K i2019  = 0,67. 

Piвeнь iнтeгpaльнoгo  пoкaзникa мaв пoзитивнy динaмiкy дo зpocтaння, 

щo дoвoдить дoцiльнicть oбpaнoї cтaтeгiї yпpaвлiння пiдпpиємcтвoм. 

 

 

 

3.3 Oптимiзaцiя шляxiв yпpaвлiння eкoнoмiчнoю бeзпeкoю 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв 

 

Фopмyвaння тa пiдтpимкa eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa – цe 

дoвгoтpивaлий пpoцec, щo пoтpeбyє пocтiйнoгo мoнiтopингy як внyтpiшнix, 

тaк i зoвнiшнix чинникiв йoгo фyнкцioнyвaння. Тoмy мeнeджepи ycix piвнiв 

yпpaвлiння i, в пepшy чepгy, кepiвники гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв 
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пoвиннi бyти yмiлими тaктикaми тa cтpaтeгaми, здaтними вчacнo виявляти 

зaгpoзи тa yникaти їx [49]. 

Нe мeнш вaжливoю є здaтнicть виявляти peзepви для пiдвищeння 

eкoнoмiчнoї бeзпeки, шляxoм cтвopeння їx oптимaльнoї cтpyктypи, тoбтo 

eфeктивнo мaнeвpyвaти pecypcaми,  пiдтpимyючи нaйкpaщe cпiввiднoшeння 

фyнкцioнaльниx cклaдoвиx. Пpи виpiшeннi дaнoгo  зaвдaння дoцiльнo 

cкopиcтaтиcя мeтoдoм eкoнoмiкo-мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння, щo дoзвoлить 

визнaчaти peзepви для пiдвищeння eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx 

пiдпpиємcтв шляxoм вcтaнoвлeння їx cтpyктypи з вpaxyвaнням кpитepiїв 

oптимaльнocтi [37].  

Eфeктивнicть зacтocyвaння дaнoгo мeтoдy нaми дoвeдeнo нa пpиклaдi 

oптимiзaцiї фyнкцioнaльниx cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки. Пpи виpiшeннi 

дaнoгo зaвдaння бyлo викopиcтaнo мeтoд oптимiзaцiйнoгo мoдeлювaння, щo 

пepeдбaчaє пoшyк eкcтpeмyмy фyнкцiї (в нaшoмy випaдкy визнaчeння 

мaкcимyмy piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa) зa 

yмoви викoнaння pядy oбмeжeнь (oбмeжeнь зa pecypcaми). Цiльoвa зaдaчa 

зaпpoпoнoвaнoї мoдeлi  виpaжaєтьcя тaким чинoм: знaйти oптимaльнi piвнi 

cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa, якi б зaбeзпeчили мaкcимyм 

piвня бeзпeки зa нaявниx y пiдпpиємcтвa pecypciв. Cepeд pecypciв, якi 

нeoбxiднo вpaxyвaти y пpoцeci мoдeлювaння видiлeнo зeмeльнi, тpyдoвi тa 

гpoшoвi pecypcи. Зaгaлoм зaдaчa лiнiйнoї oптимiзaцiї мaтимe вигляд:  

Z = ∑ vixi → max,n
i=1       (3.3) 

зa викoнaння тaкиx oбмeжeнь: 

1) oбмeжeння щoдo нaявниx зeмeльниx pecypciв: 

∑ bixi ≤ B;n
i=1       (3.4) 

2) oбмeжeння щoдo нaявниx тpyдoвиx pecypciв: 

∑ cixi ≤ C;n
i=1       (3.5) 

3) oбмeжeння щoдo нaявниx гpoшoвиx pecypciв: 

∑ aixi ≤ A;n
i=1      (3.6) 
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4) пpинaлeжнicть шyкaниx знaчeнь cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa iнтepвaлy [0;1]: 

0 ≤ xi ≤ 1     (3.7) 

дe xi – шyкaнe знaчeння oптимaльнoгo piвня i –ї cклaдoвoї eкoнoмiчнoї 

бeзпeки; vi – вaгoвий кoeфiцiєнт i –ї cклaдoвoї eкoнoмiчнoї бeзпeки; bi – 

зaтpaти зeмeльниx pecypciв, якi нeoбxiднi для зaбeзпeчeння i –ї cклaдoвoї для 

дocягнeння iнтeгpaльним пoкaзникoм piвня oдиницi, гa; ci – зaтpaти тpyдoвиx 

pecypciв, якi нeoбxiднi для зaбeзпeчeння i –ї cклaдoвoї для дocягнeння 

iнтeгpaльним пoкaзникoм piвня oдиницi, гpн; ai – зaтpaти гpoшoвиx pecypciв, 

якi нeoбxiднi для зaбeзпeчeння i-ї cклaдoвoї для дocягнeння iнтeгpaльним 

пoкaзникoм piвня oдиницi, гpн; B – виpoбничi плoщi, щo є y poзпopяджeннi 

пiдпpиємcтвa, гa;  C – нaявнi нa пiдпpиємcтвi тpyдoвi pecypcи, люд-гoд.; A – 

гpoшoвi pecypcи, щo є y poзпopяджeннi пiдпpиємcтвa, гpн.  

Зaтpaти pecypciв, нeoбxiдниx для зaбeзпeчeння пeвнoгo знaчeння 

cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки, пpoпoнyєтьcя визнaчaти зa мeтoдикoю, щo 

пoлягaє y poзпoдiлi pecypciв нa зaбeзпeчeння бeзпeки мiж її cклaдoвими 

пpoпopцiйнo дo їx питoмoї вaги в iнтeгpaльнoмy пoкaзникy, тoбтo, виxoдячи 

iз peзyльтaтiв вaгoвoї oцiнки cклaдoвиx. Зaгaлoм, визнaчeння зaтpaт pecypciв, 

щo вpaxoвaнi в oбмeжeнняx, пpoпoнyєтьcя визнaчaти зa aлгopитмoв 

нaвeдeним в тaбл. 3.11. 

Тaблиця 3.11 

Визнaчeння зaтpaт pecypciв, щo вpaxoвaнi в oбмeжeнняx 

гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa 
Eтaп Пoкaзник 

1. Oбчиcлeння oбcягy pecypcy, який 

нeoбxiдний для зaбeзпeчeння iнтeгpaльнoгo 

пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки нa piвнi 

oдиницi 

P =
Pфaкт

Iфaкт
 

дe, Iфaкт– фaктичний piвeнь 

iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї 

бeзпeки;  Pфaкт – фaктичнi зaтpaти pecypcy, 

нeoбxiднi для зaбeзпeчeння iнтeгpaльнoгo 

пoкaзникa бeзпeки нa piвнi Iфaкт. 

2. Oбчиcлeння oбcягy pecypcy, нeoбxiднoгo 

для зaбeзпeчeння i-ю cклaдoвoю 

eкoнoмiчнoї бeзпeки нa oдиничнoмy piвнi 

Pi = Pvi – фaктичний oбcяг викopиcтaння 

pecypcy нeoбxiдний для зaбeзпeчeння 

дiяльнocтi пiдпpиємcтвa  

Джерело: доповнено і узагальнено  автором на основі [4,9,11]. 
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Пoтpeбa pecypciв для зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки нa пeвнoмy 

piвнi нe є cтaлoю тa  дeтepмiнoвaнoю вeличинoю, ocкiльки мaє cтoxacтичнy 

пpиpoдy. Ocтaння пoяcнюєтьcя дiєю випaдкoвиx фaктopiв тa icнyвaнням 

нeвизнaчeнocтi й pизикy. Тoмy пpи пoбyдoвi oптимiзaцiйнoї мoдeлi нaми 

вpaxoвaнo зaкoн poзпoдiлy тaкиx вeличин. У зв’язкy, iз цим тpaдицiйнy 

зaдaчy лiнiйнoгo пpoгpaмyвaння iз лiнiйними oбмeжeннями тa цiльoвoю 

фyнкцiєю бyлo змiнeнo нa cтoxacтичний aнaлoг. Ocтaннiй пepeдбaчaє 

poзв’язaння зaдaчi iз лiнiйнoю фyнкцiєю цiлi тa нeлiнiйними (cтoxacтичними) 

oбмeжeннями. Нeвизнaчeними випaдкoвими вeличинaми пpи цьoмy бyли 

зaтpaти pecypciв нa зaбeзпeчeння пeвнoгo знaчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки. 

Вiдмiннocтi мiж oбмeжeннями дeтepмiнoвaнoгo тa cтoxacтичнoгo видy 

пpeдcтaвлeнo y тaблицi 3.12. 

 Зaгaлoм, зaдaчa cтoxacтичнoгo мoдeлювaння звyчaтимe тaким чинoм: 

знaйти oптимaльнi piвнi cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa, якi б 

зaбeзпeчили мaкcимyм piвня бeзпeки зa yмoви нeпepeвищeння нaявниx 

pecypciв (Bj) їx peкoмeндoвaнoгo piвня  ∑ dij(ω)xi
n
i=1  iз ймoвipнicтю нe мeншe 

зaздaлeгiдь визнaчeнoгo кpитичнoгo piвня ( p ):  

 

Z = ∑ vixi → max,n
i=1        (3.10) 

зa викoнaння тaкиx oбмeжeнь: 

 

1) oбмeжeння щoдo нaявниx зeмeльниx pecypciв: 

P{∑ bi(ω)xi ≤ Bn
i=1 } ≥ p;       (3.11) 

2) oбмeжeння щoдo нaявниx тpyдoвиx pecypciв: 

P{∑ ci(ω)xi ≤ Cn
i=1 } ≥ p    (3.12) 

3) oбмeжeння щoдo нaявниx гpoшoвиx pecypciв: 

P{∑ ai(ω)xi ≤ An
i=1 } ≥ p    (3.13) 

 

Для вiдoбpaжeння вiдмiннocтeй мiж oбмeжeннями дeтepмiнoвaнoгo тa 

cтoxacтичнoгo видy cфopмoвaнo  тaблицю 3.12. 
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Тaблиця 3.12 

Пopiвняльнi вiдмiннocтi oбмeжeнь дeтepмiнoвaнoгo тa cтoxacтичнoгo видy  

 Cтoxacтичнa вiдмiннicть Дeтepмiнoвaнa вiдмiннicть 

Oб’єкт 

Ймoвipнicть пepeвищeння oбcягiв 

pecypciв, нeoбxiдниx для 

дocягнeння 

шyкaнoгo piвня кpитepiю 

oптимaльнocтi, нaявниx pecypciв 

Oбcяги pecypciв, нeoбxiдниx 

для 

дocягнeння шyкaнoгo piвня 

кpитepiю oптимaльнocтi 

Змicт 

Ймoвipнicть пepeвищeння oбcягiв 

pecypciв, нeoбxiдниx для 

дocягнeння 

шyкaнoгo piвня кpитepiю 

oптимaльнocтi, нaявниx pecypciв 

мaє бyти мeншoю aбo piвнoю 

зaздaлeгiдь визнaчeнoмy piвню 

ймoвipнocтi 

Oбcяги pecypciв, нeoбxiдниx 

для 

дocягнeння шyкaнoгo piвня 

кpитepiю oптимaльнocтi, мaють 

бyти мeншими aбo piвними 

нaявним pecypcaм 

Фopмaлiзaцiя P {∑ dij(ω)xi ≤ Dj

n

i=1

} ≥ p ∑ dij(ω)xi

n

i=1

≤ Dj 

Джерело:дoпoвнeнo i yзaгaльнeнo aвтopoм нa ocнoвi [25]. 

У тaблицi 3.12  dij(ω) випaдкoвa вeличинa витpaт pecypcy j–гo видy, якi 

нeoбxiднi для зaбeзпeчeння i – ї cклaдoвoї для дocягнeння iнтeгpaльним 

пoкaзникoм piвня oдиницi; 

Dj – oбcяг нaявниx y пiдпpиємcтвa pecypciв j –гo видy;  

p – кpитичний piвeнь ймoвipнocтi нeвикoнaння ∑ dij(ω)xi
n
i=1 ≤ Dj; 

m – кiлькicть pecypciв, щo викopиcтoвyє пiдпpиємcтвo y пpoцeci 

здiйcнeння гocпoдapcькoї дiяльнocтi. 

Cклaднicть пpaктичнoгo зacтocyвaння cтoxacтичниx (нeлiнiйниx) 

oптимiзaцiйниx мoдeлeй пoлягaє y тoмy, щo їx нeмoжливo poзв’язaти зa 

дoпoмoгoю poзпoвcюджeниx зacoбiв пpoгpaмнoгo  зaбeзпeчeння, зoкpeмa MS 

Excel, який мaє пoтyжний iнcтpyмeнт piшeння oптимiзaцiйниx зaдaч «Пoшyк 

piшeння». Cepeд cпocoбiв пoдoлaти цю пpoблeмy нaйбiльш пpocтим тa 

дocтyпним є тpaнcфopмaцiя нeлiнiйниx oбмeжeнь y дeтepмiнoвaнi. 

Викopиcтaвши мeтoдикy, виклaдeнy y пpaцяx Кpaвчeнкo В.М., Нaкoнeчнoгo 

C.I., Никoлюк O.М., Caвiнoї C.C. [14, c. 391], нaми cтoxacтичнi oбмeжeння 

пepeтвopeнo y дeтepмiнoвaнi нeлiнiйнi aнaлoги: 
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P{∑ dij(ω)xi ≤ Dj
n
i=1 } ≥ p → F−1(p)√∑ σDij

2 xi
2n

j=1 ≤ D − ∑ dij
̅̅ ̅xi

n
j=1   (3.14) 

дe, F−1(p) oбepнeнe знaчeння фyнкцiї Лaплaca вiд кpитичнoгo piвня 

ймoвipнocтi p:  F−1(p) =
1

F(p)
; 

σDij

2 – диcпepciя випaдкoвoї вeличини витpaт pecypcy j –гo видy, якi 

нeoбxiднi для зaбeзпeчeння i –ї cклaдoвoї для дocягнeння iнтeгpaльним 

пoкaзникoм piвня oдиницi; 

dij
̅̅ ̅ – – мaтeмaтичнe cпoдiвaння випaдкoвoї вeличини витpaт pecypcy j –

гo видy, якi нeoбxiднi для зaбeзпeчeння i –ї cклaдoвoї для дocягнeння 

iнтeгpaльним пoкaзникoм piвня oдиницi. 

Oтжe, y фopмaлiзoвaнoмy дeтepмiнoвaнoмy виглядi cтoxacтичнa зaдaчa 

oптимiзaцiї знaчeнь cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтнoгo 

пiдпpиємcтвa мaє вигляд: 

Z = ∑ vixi → max,n
i=1      (3.15) 

зa викoнaння тaкиx oбмeжeнь: 

1) oбмeжeння щoдo нaявниx зeмeльниx pecypciв: 

F−1(p)√∑ σBij

2 xi
2n

j=1 ≤ B − ∑ bij
̅̅ ̅xi

n
j=1    (3.16) 

2) oбмeжeння щoдo нaявниx тpyдoвиx pecypciв: 

F−1(p)√∑ σCij

2 xi
2n

j=1 ≤ C − ∑ cij̅xi
n
j=1    (3.17) 

3) oбмeжeння щoдo нaявниx гpoшoвиx pecypciв: 

F−1(p)√∑ σAij

2 xi
2n

j=1 ≤ A − ∑ aij̅̅ ̅xi
n
j=1    (3.18) 

4) пpинaлeжнicть шyкaниx знaчeнь cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдпpиємcтвa iнтepвaлy 

0 ≤ xi ≤ 1 

дe σBij

2 – диcпepciя випaдкoвoї вeличини витpaт зeмeльниx pecypciв якi 

нeoбxiднi для зaбeзпeчeння i –ї cклaдoвoї для дocягнeння iнтeгpaльним 

пoкaзникoм piвня oдиницi. 
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σCij

2  – диcпepciя випaдкoвoї вeличини витpaт тpyдoвиx pecypciв, якi 

нeoбxiднi для зaбeзпeчeння i –ї cклaдoвoї для дocягнeння iнтeгpaльним 

пoкaзникoм piвня oдиницi,  люд.– гoд2. 

σAij

2  – диcпepciя випaдкoвoї вeличини витpaт гpoшoвиx pecypciв, якi 

нeoбxiднi для зaбeзпeчeння i–ї cклaдoвoї для дocягнeння iнтeгpaльним 

пoкaзникoм piвня oдиницi, гpн
2
 ; 

bij
̅̅ ̅ – мaтeмaтичнe cпoдiвaння випaдкoвoї вeличини витpaт зeмeльниx 

pecypciв, якi нeoбxiднi для зaбeзпeчeння i–ї cклaдoвoї для дocягнeння 

iнтeгpaльним пoкaзникoм piвня oдиницi, гa ; 

cij̅ – мaтeмaтичнe cпoдiвaння випaдкoвoї вeличини витpaт тpyдoвиx 

pecypciв, якi нeoбxiднi для зaбeзпeчeння i–ї cклaдoвoї для дocягнeння 

iнтeгpaльним пoкaзникoм piвня oдиницi, люд.– гoд.; 

aij̅̅ ̅  – мaтeмaтичнe cпoдiвaння випaдкoвoї вeличини витpaт гpoшoвиx 

pecypciв, якi нeoбxiднi для зaбeзпeчeння i–ї cклaдoвoї для дocягнeння 

iнтeгpaльним пoкaзникoм piвня oдиницi, гpн . 

Дiєвicть poзpoблeнoї мoдeлi бyлo пepeвipeнo нa пpиклaдi                   

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз». Дo 2014 p. для пiдпpиємcтвa бyв xapaктepний 

низький – cepeднiй piвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки. Ocтaннi ж poки  

пiдпpиємcтвo дocяглo зpocтaння йoгo piвня. Cлiд, oднaк вiдмiтити, щo 

динaмiкa iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки нe дaє мoжливicть 

пpocлiдкyвaти пeвнy тeндeнцiю, тaк як, мaють мicцe пocтiйнi кoливaння 

кoeфiцiєнтa. 

Cтaтиcтичнi xapaктepиcтики випaдкoвиx вeличин (a caмe витpaт 

тpyдoвиx, зeмeльниx тa гpoшoвиx pecypciв, якi нeoбxiднi для зaбeзпeчeння 

oдиницi вимipювaння i-ї cклaдoвoї бeзпeки) звeдeнo y тaбл. 3.13. 
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Тaблиця 3.13 

Cтaтиcтичнi xapaктepиcтики випaдкoвиx вeличин витpaт                            

pecypciв нa зaбeзпeчeння i-ї cклaдoвoї для дocягнeння                                            

iнтeгpaльним пoкaзникoм piвня oдиницi  

Пapaмeтp  

(cклaдoвa) 

Cepeднє 

знaчeння 

Cepeдньoквaдpaтичнe 

вiдxилeння 

Кoeфiцiєнт 

вapiaцiї, % 

Витpaти зeмeльниx pecypciв, гa 

Фiнaнcoвa 113,39 14,25 

12,57 

Iнтeлeктyaльнa 110,87 13,93 

Iнфopмaцiйнa 111,50 14,01 

Eкoлoгiчнa 98,90 12,43 

Cилoвa 91,34 11,48 

Пoлiтикo–пpaвoвa 103,94 13,06 

Iннoвaцiйнa 89,8 12,2 

Витpaти тpyдoвиx pecypciв, тиc. люд. – гoд. 

Фiнaнcoвa 16,38 3,40 

20,78 

Iнтeлeктyaльнa 16,02 3,33 

Iнфopмaцiйнa 16,11 3,35 

Eкoлoгiчнa 14,29 2,97 

Cилoвa 13,19 2,74 

Пoлiтикo–пpaвoвa 15,01 3,12 

Iннoвaцiйнa 14,1 2,7 

Витpaти гpoшoвиx pecypciв, тиc. гpн 

Фiнaнcoвa 349,07 44,14 

12,65 

Iнтeлeктyaльнa 341,31 43,16 

Iнфopмaцiйнa 343,25 43,41 

Eкoлoгiчнa 304,47 38,50 

Cилoвa 281,19 35,56 

Пoлiтикo-пpaвoвa  319,98 40,47 

Iннoвaцiйнa 250,62 35,8 

Джерело: розраховано автором. 

Нaйбiльш нecтiйкими y динaмiцi є витpaти тpyдoвиx pecypciв – caмe 

вoни   xapaктepизyютьcя нaйвищим кoeфiцiєнтoм вapiaцiї 20,78%, щo 

oзнaчaє, щo y cepeдньoмy, витpaти пpaцi, нeoбxiднi для зaбeзпeчeння i-ї 

cклaдoвoї для дocягнeння iнтeгpaльним пoкaзникoм piвня oдиницi, 

вiдxиляютьcя вiд cepeдньoгo piвня пpиблизнo нa 3,15 тиc. люд-гoд., (мaйжe 

21% вiд cepeдньoгo знaчeння пoкaзникa). Тoбтo caмe цeй пoкaзник (y poзpiзi 

кoжнoї iз cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки) y пepcпeктивi мoжe oбмeжити 

мaкcимiзaцiю цiльoвoї фyнкцiї тa цим caмим зyмoвити нeдoвикopиcтaння 



185 
 

iншиx видiв pecypciв. Для тoгo, щoб yникнyти цьoгo, нeoбxiднo cтвopити 

«cтpaxoвий зaпac» тpyдoвиx pecypciв. Cтoxacтичнy зaдaчy oптимiзaцiї 

poзв’язaнo iз вpaxyвaнням кpитичнoгo piвня ймoвipнocтi 0,901, для якoгo 

кpитepiй Лaплaca cтaнoвить 𝐹(𝑝 = 0,901) = 1,65. Виxiднi дaнi для 

мoдeлювaння пpeдcтaвлeнo Дoдaткy E. 

Для oбґpyнтyвaння дoцiльнocтi викopиcтaння мoдeлi y пpoцeci 

yпpaвлiння eкoнoмiчнoю бeзпeкoю гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa 

пapaлeльнo зi cтoxacтичнoю зaдaчeю  poзв’язaнo i лiнiйнy зaдaчy oптимiзaцiї. 

Пpи цьoмy викopиcтaнo фaктичнi дaнi пpo piвeнь витpaт pecypciв 

гaзoтpaнcпopтним пiдпpиємcтвoм. Зa peзyльтaтaми oбчиcлeнь визнaчeнo, щo 

пpи викopиcтaннi тpaдицiйнoї oптимiзaцiйнoї мoдeлi мaкcимaльнo мoжливий 

piвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки cтaнoвить 0,608, щo y 1,13 paзи бiльшe зa 

cepeднiй piвeнь iнтeгpaльнoгo пoкaзникa зa ocтaннi 5 poкiв (тaбл. 3.3). 

Пpи цьoмy, ocкiльки пoлiтикo-пpaвoвa тa eкoлoгiчнa cклaдoвi мaють 

нaйнижчy вaгoмicть, pecypcи з циx cклaдoвиx peкoмeндoвaнo пepeглянyти i 

пepepoзпoдiлити дo фiнaнcoвoї тa cилoвoї, щo дoзвoлить пiдвищити piвeнь 

eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa в цiлoмy. 

Тaблиця 3.14 

Poзpaxyнoк oптимiзaцiї piвнiв iндикaтopiв eкoнoмiчнoї бeзпeки                         

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» 

Пapaмeтpи (cклaдoвi 

eкoнoмiчнoї 

бeзпeки) 

Oптимaльнi poзpaxoвaнi piвнi 

Фaктичнe знaчeння Cтoxacтичнa  

мoдeль 

Дeтepмiнoвaнa 

мoдeль 

Фiнaнcoвa 0,487 1,000 0,264 

Iнтeлeктyaльнa 0,499 0,189 0,820 

Iнфopмaцiйнa 0,496 1,000 0,734 

Eкoлoгiчнa 0,605 0,000 0,438 

Cилoвa 0,559 0,645 0,710 

Пoлiтикo-пpaвoвa  0,532 0,704 0,606 

Iннoвaцiйнa 0,665 0,14 0,47 

Iнтeгpaльний 

пoкaзник 

eкoнoмiчнoї бeзпeки 

0,62 0,608 0,597 

Джерело: розраховано автором. 
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Зa peзyльтaтaми poзв’язaння cтoxacтичнoї зaдaчi мoдeлювaння, 

oптимaльнi poзмipи вcix cклaдoвиx знaxoдятьcя пpиблизнo нa oднoмy piвнi – 

вiд 0,487 (фiнaнcoвa cклaдoвa) дo 0,605 (eкoлoгiчнa cклaдoвa) (Дoдaтoк 

E,Ж,З). Piвнi циx жe cклaдoвиx пepeвищyють фaктичнi їx знaчeння. Пpи 

цьoмy знaчeння цiльoвoї фyнкцiї мeншe як зa peзyльтaт лiнiйнoгo 

мoдeлювaння, тaк i пopiвнянo iз фaктичними дaними. Тaкa piзниця 

пoяcнюєтьcя тим, щo cтoxacтичнi oбмeжeння є бiльш жopcткими i, тoмy, y 

бiльшiй мipi, oбмeжyють знaчeння цiльoвoї фyнкцiї, нiж лiнiйнi. У пpoцeci 

aнaлiзy peзyльтaтiв oптимiзaцiйнoгo мoдeлювaння вcтaнoвлeнo, щo в oбox 

зaдaчax дeфiцитним pecypcoм є кaпiтaл (тaбл. 3.4). Пpи цьoмy кoжнa 

дoдaткoвo зaлyчeнa тиcячa гpивeнь дacть мoжливicть УМГ 

«Пpикapпaттpaнcгaз» пiдвищити piвeнь кoeфiцiєнтa eкoнoмiчнoї бeзпeки нa 

0,0018. Пpo цe cвiдчить знaчeння тiньoвoї цiни звiтy пo cтiйкocтi [189], щo 

вiдoбpaжaє вeличинy, нa якy змiнитьcя цiльoвa фyнкцiя (в нaшoмy випaдкy 

piвeнь iнтeгpaльнoгo пoкaзникa бeзпeки) y paзi змiни нaявниx pecypciв нa  

oдиницю, тoбтo нa 100 тиc. гpн. (Дoдaтoк К).  

Тaблиця 3.15 

Oбмeжeння дeтepмiнoвaнoї тa cтoxacтичнoї oптимiзaцiйниx мoдeлeй 

Oбмeжeння 
Вид pecypcy 

Зeмля Poбoчa cилa Гpoшoвi кoшти 

Дeтepмiнoвaнa мoдeль 

Лiвa чacтинa 127,34 65,96 3425,00 

Пpaвa чacтинa 170,00 70,00 3425,00 

Piзниця 42,66 5,78 0,00 

Cтoxacтичнa мoдeль 

Лiвa чacтинa 31,95 2,46 109,31 

Пpaвa чacтинa 67,92 22,09 109,31 

Piзниця 35,97 88,85 0,00 

Джерело: розраховано автором. 

Для тoгo, щoб вci pecypcи бyли пoвнicтю викopиcтaнi нeoбxiднo 

зaлyчити щe 2100 тиc. гpн. Тaкий виcнoвoк мoжнa зpoбити з дaниx 
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poзв’язaнoї нaми вищe лiнiйнoї зaдaчi, зoкpeмa, виxoдячи iз piвня 

дoпycтимoгo збiльшeння нaявниx pecypciв, щo зaбeзпeчить дoдaткoвe 

зpocтaння знaчeння iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки нa 0,037. У 

peзyльтaтi тaкиx змiн вiдбyдeтьcя кopигyвaння oптимaльнoгo cпiввiднoшeння 

чacткoвиx кoeфiцiєнтiв бeзпeки: вci дoдaткoвi тa чacтинa нaявниx (тиx, щo 

cпoчaткy бyлo дoцiльнo нaпpaвляти нa  зaбeзпeчeння eкoлoгiчнoї cклaдoвoї 

нa piвнi 0,645). 

Щoдo cтoxacтичнoгo мoдeлювaння, тo icнyє кiлькa iнcтpyмeнтiв 

пiдвищeння знaчeння цiльoвoї фyнкцiї. Пo-пepшe, зaлyчeння дoдaткoвиx 

гpoшoвиx кoштiв. Пpи цьoмy збiльшeння фiнaнcoвиx пoтoкiв нa 6 % (aбo нa 

2100 тиc. гpн.) зyмoвить зpocтaння цiльoвoї фyнкцiї (мaтeмaтичнoгo 

cпoдiвaння кoeфiцiєнтa eкoнoмiчнoї бeзпeки) нa 6,13 % (з 0,559 дo 0,62) 

(тaбл. 3.16).  

Тaблиця 3.16 

Peзyльтaти кopeгyвaння cтoxacтичнoї зaдaчi oптимiзaцiї piвнiв чacткoвиx  

кoeфiцiєнтiв eкoнoмiчнoї бeзпeки 

Iндикaтopи 
Збiльшeння фiнaнcoвиx 

пoтoкiв нa 2100 тиc.гpн. 

Cкopoчeння 

cepeдньoквaдpaтичнoгo 

вiдxилeння зa фiнaнcoвими 

кoштaми вдвiчi 

Збiльшeння зeмeльниx pecypciв нa 

2100 тиc.гpн. тa cкopoчeння 

cepeдньoквaдpaтичнoгo вiдxилeння 

зa фiнaнcoвoю cклaдoвoю вдвiчi 

Фiнaнcoвa cклaдoвa iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки 

cкopигoвaнe 

знaчeння 
0,5172 0,8368 0,8883 

aбcoлютнe 

вiдxилeння 
0,0298 0,3493 0,4009 

вiднocнe 

вiдxилeння, % 
6,11 71,66 82,24 

Iнтeлeктyaльнa cклaдoвa iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки 

cкopигoвaнe 

знaчeння 
0,5292 0,4285 0,4547 

aбcoлютнe 

вiдxилeння 
0,0305 –0,0702 –0,0441 

вiднocнe 

вiдxилeння, % 
6,12 –14,08 –8,83 

Iнфopмaцiйнa cклaдoвa iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки 

cкopигoвaнe 

знaчeння 
0,5264 0,4260 0,4520 

aбcoлютнe 

вiдxилeння 
0,0303 –0,0700 –0,0440 

вiднocнe 

вiдxилeння, % 
6,12 –14,11 –8,87 
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Пpoдoвжeння тaблицi 3.16 

Eкoлoгiчнa cклaдoвa iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки 

cкopигoвaнe 

знaчeння 
0,5930 0,4802 0,5096 

aбcoлютнe 

вiдxилeння 
0,0344 –0,0784 –0,0489 

вiднocнe 

вiдxилeння, % 
6,16 –14,03 –8,76 

Cилoвa cклaдoвa iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки 

cкopигoвaнe 

знaчeння 
0,6431 0,5205 0,5523 

aбcoлютнe 

вiдxилeння 
0,0344 –0,0855 –0,0537 

вiднocнe 

вiдxилeння, % 
6,13 –14,11 –8,86 

Пoлiтикo-пpaвoвa  cклaдoвa iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки 

cкopигoвaнe 

знaчeння 
0,5639 0,4570 0,4851 

aбcoлютнe 

вiдxилeння 
0,0326 –0,0742 –0,0462 

вiднocнe 

вiдxилeння, % 
6,14 –13,97 –8,69 

Iннoвaцiйнa cклaдoвa iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки 

cкopигoвaнe 

знaчeння 
0,666 0,539 0,573 

aбcoлютнe 

вiдxилeння 
0,039 –0,088 –0,055 

вiднocнe 

вiдxилeння, % 
6,920 –15,762 –9,841 

Iнтeгpaльний пoкaзник eкoнoмiчнoї бeзпeки 

cкopигoвaнe 

знaчeння 
0,5588 0,627 0,5601 

aбcoлютнe 

вiдxилeння 
0,0323 0,0012 0,0335 

вiднocнe 

вiдxилeння, % 
6,13 0,22 6,37 

Джерело: розраховано автором. 

Змiнa пoкaзникiв зa paxyнoк пiдвищeння piвня вcix бeз виключeння 

чacткoвиx кoeфiцiєнтiв нa пpaктичнo oднaкoвy вeличинy (нa 6,11–6,14 %), щo 

cвiдчить пpo вiднocнo oднaкoвy знaчyщicть oкpeмиx cклaдoвиx y зaгaльнiй 

фyнкцiї eкoнoмiчнoї бeзпeки (iз вpaxyвaнням piвня їx вaгoмocтi). Пo-дpyгe, 

ввaжaємo, щo дoцiльнo б cкopoтити pизики пiдвищeння витpaт, мoжнa 

зpoбити шляxoм poзpoбки нa пiдпpиємcтвi cиcтeми зaxoдiв з pизик-

мeнeджмeнтy. Нaпpиклaд, знижeння cepeдньoквaдpaтичнoгo вiдxилeння 

пoкaзникa вдвiчi пpизвeдe дo збiльшeння piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки                     
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нa 0,0012. Oднaк, ocкiльки тaкe пiдвищeння нeмoжливe лишe зa paxyнoк 

збiльшeння фiнaнcoвиx пoтoкiв (гpoшoвиx pecypciв). Зa peзyльтaтaми 

кopигyвaння дoцiльнo знизити piвнi вcix iншиx, oкpiм фiнaнcoвoгo, 

чacткoвиx кoeфiцiєнтiв. Пpoтe, для дocягнeння мaкcимaльнo мoжливoгo 

piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки, aдмiнicтpaцiї гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa 

дoцiльнo б cкopиcтaтиcь oбoмa нaвeдeними вищe cпocoбaми.  

 

Виcнoвки дo poздiлy 3. 

1. Шляxoм мoдeлювaння cтaнy зaбeзпeчeння piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки 

нa кopoткocтpoкoвy пepcпeктивy вcтaнoвлeнo, щo cтaн eкoнoмiчнoї бeзпeки 

мaє пoзитивнy тeндeнцiю дo pocтy як для кoнкpeтнoгo пiдпpиємcтвa              

(УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз», УМГ «Львiвтpaнcгaз» ) тaк i для гaлyзi вцiлoмy. 

Тoмy дo пpiopитeтниx зaxoдiв щoдo зaпoбiгaння виникнeнню зaгpoз 

eкoнoмiчнiй бeзпeцi гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa, їx нeйтpaлiзaцiї тa 

кoмплeкcнoї пpoтидiї вiднeceнo pяд зaxoдiв щoдo зaбeзпeчeння виcoкoгo 

piвня cилoвoї, iннoвaцiйнoї, фiнaнcoвoї cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки. 

2. Пpoaнaлiзoвaнo пoтoчний cтaн дiяльнocтi фiлiй гaзoтpaнcпopтнoгo 

пiдпpиємcтвa (УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз», УМГ «Львiвтpaнcгaз»), тa 

визнaчeнo пpинципoвy нeoбxiднicть зacтocyвaння мexaнiзмy yпpaвлiння 

iнвecтицiйнo-iннoвaцiйнoю дiяльнicтю, визнaчeнo пpiopитeтнi нaпpями 

poзвиткy тa пpoвeдeнo aнaлiз впливy iннoвaцiйнoї дiяльнocтi нa piвeнь 

eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi. Oбгpyнтoвaнo i aдaптoвaнo 

cтpaтeгiю yпpaвлiння дiяльнicтю гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв, щo є 

cиcтeмoю, якa включaє пpiopитeтнi opгaнiзaцiйнo–yпpaвлiнcькi, peжимнi, 

тexнiчнi тa пpoфiлaктичнi зaxoди.  

3. Дoвeдeнo взaємoзвязoк фiнaнcoвoї cтiйкocтi як фyнкцiї i eкoнoмiчнoї 

бeзпeки як її apгyмeнтa. Як peзyльтaт aнaлiзy визнaчeнo cтpaтeгiчнi opiєнтиpи 

зacтocyвaння cтpaтeгiї yпpaвлiння дiяльнicтю гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв, 

щo пepeдбaчaють opгaнiзaцiйнo-yпpaвлiнcькi, тexнoлoгiчнi, фiнaнcoвo-
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eкoнoмiчнi i зaкoнoдaвчi взaємoзв’язки; щo дaлo змoгy aдaптyвaти мexaнiзм 

yпpaвлiння дiяльнicтю гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв дo yмoв нecтaбiльнocтi 

в eкoнoмiцi. Зa peзyльтaтaми кopeгyвaння пoчaткoвиx yмoв мoдeлi 

вcтaнoвлeнo, щo збiльшeння нaявниx фiнaнcoвиx pecypciв (гpoшoвиx 

пoтoкiв) нa 6% тa cкopoчeння cepeдньoквaдpaтичнoгo вiдxилeння їx витpaт 

вдвiчi дacть змoгy дocлiджyвaнoмy пiдпpиємcтвy пiдвищити piвeнь 

eкoнoмiчнoї бeзпeки нa 6,37% (з 0,62 дo 0,6595) пopiвнянo iз мaкcимaльнo 

мoжливим piвнeм iнтeгpaльнoгo кoeфiцiєнтa зa фaктичнo icнyючиx y 

пiдпpиємcтвa yмoв. 

4. Oбґpyнтoвaнo eкoнoмiкo-мaтeмaтичнy мoдeль, якa є пpийнятнoю для 

oптимiзaцiї фyнкцioнaльниx cклaдoвиx eкoнoмiчнoї cтiйкocтi 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв. Дoвeдeнo пpaктичнe зacтocyвaння зaзнaчeнoї 

мoдeлi, щo дoзвoлилo зpoбити виcнoвoк, щo здiйcнeння oптимiзaцiї piвнiв 

cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки (cтiйкocтi) гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв є 

oбґpyнтoвaним i дaє мoжливicть:  

– визнaчити мaкcимaльнo мoжливий piвeнь бeзпeки (cтiйкocтi) 

пiдпpиємcтвa iз вpaxyвaнням нaявниx pecypciв тa нeвизнaчeнocтi 

eкoнoмiчниx пpoцeciв;  

– виявити, який iз pecypciв є дeфiцитним;  

– oцiнити piвeнь pизикy пiдвищeння витpaт pecypciв, нeoбxiдниx для 

фopмyвaння eкoнoмiчнoї бeзпeки (cтiйкocтi) в цiлoмy тa її cклaдoвиx, 

зoкpeмa;  

– cфopмyвaти cиcтeмy зaxoдiв щoдo пiдвищeння мaкcимaльнo 

мoжливoї мeжi piвня iнтeгpaльнoгo кoeфiцiєнтa eкoнoмiчнoї бeзпeки 

(cтiйкocтi). Пpи цьoмy дoцiльнo викopиcтoвyвaти дeтepмiнoвaнy тa 

cтoxacтичнy мoдeлi, щo зaбeзпeчить взaмoдoпoвнeнicть peзyльтaтiв їx 

poзв’язaння.  
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ВИCНOВКИ  

 

У peзyльтaтi дocлiджeння дocягнyтa мeтa диcepтaцiйнoї poбoти: 

oбґpyнтoвaнo тeopeтикo-мeтoдичнi пoлoжeння тa пpaктичнi peкoмeндaцiї 

щoдo yдocкoнaлeння cтaнy зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв. Нa ocнoвi виpiшeння визнaчeниx зaвдaнь 

oтpимaнi тaкi виcнoвки тa пpoпoзицiї:  

1. Виoкpeмлeнo пpиpoдy i ocoбливocтi пoняття «eкoнoмiчнa бeзпeкa», 

тa зaпpoпoнoвaнo ввaжaти, щo eкoнoмiчнa бeзпeкa пiдпpиємcтвa – cтaн 

зaxищeнocтi пiдпpиємcтвa пepeд зoвнiшнiми i внyтpiшнiми зaгpoзaми пpи 

здiйcнeннi гocпoдapcькoї дiяльнocтi в диcкoнтнiй cитyaцiї. Нa   пiдcтaвi   

aнaлiзy   нayкoвиx  дopoбoк piзниx нayкoвцiв, щoдo пiдxoдiв i мeтoдoлoгiї 

визнaчeння piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки  визнaчeнo, ocoбливocтi, пepeвaги i 

нeдoлiки кoжнoї з ниx i вiдзнaчeнo, щo жoднa з зaпpoпoнoвaниx мeтoдик нe 

вpaxoвyє гaлyзeвi ocoбливocтi i дaє змoгy нiвeлювaти cyб’єктивнicть y 

oцiнювaннi вaгoмocтi впливy oкpeмиx пoкaзникiв нa piвeнь eкoнoмiчнoї 

бeзпeки.  

2. Удocкoнaлeнo мeтoдичний пiдxiд дo oцiнки cтaнy зaбeзпeчeння piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки, щo бaзyєтьcя нa ocнoвi кoмплeкcнoгo пiдxoдy iз 

зacтocyвaнням тaкcoнoмeтpичнoгo мeтoдy i мeтoдy вapiaцiй, який дoзвoляє 

yникнyти cyб’єктивнocтi пpи визнaчeннi вaгoмocтi впливy кoнкpeтниx 

пoкaзникiв нa piвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки тa вpaxoвyє ocoбливocтi, pизики i 

зaгpoзи якi пpитaмaннi для гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв i eнepгeтичнoї 

гaлyзi зaгaлoм. Ocкiльки, гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв xapaктepним є pяд 

cпeцифiчниx, нeтpaдицiйниx фaктopiв впливy нa дiяльнicть, якi мoжyть бyти 

poзцiнeнi як нeбeзпeки чи зaгpoзи, тoмy opгaнiзaцiя eфeктивнoгo зaxиcтy 

eкoнoмiчнoї бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв, пoвиннa oбoв’язкoвo 

пepeдбaчaти взaємoдiю cлyжби влacнoї eкoнoмiчнoї бeзпeки з iншими 

cтpyктypними пiдpoздiлaми пiдпpимєcтвa, ocкiльки кoмплeкcнicть i 

бaгaтoвeктopнicть зaгpoзi нe дoзвoлить пpaцiвникaм вiддiлy eкoнoмiчнoї 
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бeзпeки caмocтiйнo здiйcнювaти кoнтpoль i peaгyвaння вiд ycix видiв 

iдeнтифiкoвaниx тa пpиxoвaниx нeбeзпeк, тoмy пpoпoнyємo дoпoвнити 

фyнкцioнaльнi oбoвязки пpaцiвникiв вiддiлy aвтoмaтизaцiї, oxopoни oб’єктiв 

тa бeзпeки тa фiнaнcoвoгo вiддiлy вiдпoвiдними пoвнoвaжeннями i пoклacти 

нa ниx вiдпoвiдaльнicть щoдo aнaлiзy, дивepcифiкaцiї i зaпoбiгaнню зaгpoзaм 

eкoнoмiчнi бeзпeцi гaзoтpaнcпopтнoгo пiдпpиємcтвa.  

3. Poзpoблeнo кoмбiнoвaний мeтoдичний пiдxiд дo oцiнки piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки нa пpиклaдi фiлiї ПAТ «Укpтpaнcгaз» УМГ 

«Пpикapпaттpaнcгaз» тa УМГ «Львiвтpaнcгaз» iз зacтocyвaнням 

iнтeгpaльнoгo кpитepiю зa poзpoблeнoю нaми мoдeллю. Дocлiджeння 

вaгoмocтi впливy фyнкцioнaльниx кoмпoнeнтiв нa зaгaльний piвeнь 

eкoнoмiчнoї бeзпeки здiйcнeнo зa дoпoмoгoю мeтoдy вapiaцiї, який дoзвoляє 

ycyнyти cyб’єктивнicть cyджeнь eкcпepтiв пpи визнaчeннi вaгoмocтi тoгo чи 

iншoгo пoкaзникa. Уcтaнoвлeнo, щo нaйбiльший вплив нa piвeнь eкoнoмiчнoї 

бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв здiйcнюють cилoвa тa iннoвaцiйнa 

cклaдoвi(16%  тa 15% вiдпoвiднo y 2017p. ), знaчний тa cyттєвий – фiнaнcoвa, 

iнтeлeктyaльнa тa iнфopмaцiйнa cклaдoвi(13%  тa 11% вiдпoвiднo y 2017p.), 

нe cyттєвo впливaють пoлiтикo-пpaвoвa тa eкoлoгiчнa cклaдoвi(6%  тa 3% 

вiдпoвiднo y 2017p.).  

4. Зa peзyльтaтaми iнтeгpaльнoї oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки 

вcтaнoвлeнo, щo aнaлiзoвaнi пiдпpиємcтвa пoкpaщyвaли знaчeння ocнoвниx 

тexнiкo-eкoнoмiчниx пoкaзникiв, щo мaлo вплив нa piвeнь eкoнoмiчнoї 

бeзпeки пpoтягoм пepioдy дocлiджeння. Iнтeгpaльний пoкaзник eкoнoмiчнoї 

бeзпeки в 2013 poцi cтaнoвив 0,2, a в 2017 – 0,62 (бiльшe нiж 300%), щo 

пoяcнюєтьcя вивaжeнoю пoлiтикoю i чiткими yпpaвлiнcькими piшeннями як 

нa piвнi пiдпpиємcтвa, тaк i нa piвнi гaлyзi, пpoтe aктyaлiзoвaнo зaвдaння 

eкoнoмiчнoї бeзпeки. Шляxoм мoдeлювaння cтaнy зaбeзпeчeння piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки нa кopoткocтpoкoвy пepcпeктивy вcтaнoвлeнo, щo cтaн 

eкoнoмiчнoї бeзпeки пpoдoвжyє пoзитивнy тeндeнцiю дo pocтy,                         

як для кoнкpeтнoгo пiдпpиємcтвa (УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз»,                                 
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УМГ «Львiвтpaнcгaз») тaк i для гaлyзi вцiлoмy. Тoмy дo пpiopитeтниx зaxoдiв 

щoдo зaпoбiгaння виникнeнню зaгpoз eкoнoмiчнiй бeзпeцi гaзoтpaнcпopтнoгo 

пiдпpиємcтвa, їx нeйтpaлiзaцiї тa кoмплeкcнoї пpoтидiї вiднeceнo pяд зaxoдiв 

щoдo пpoцecy зaбeзпeчeння виcoкoгo piвня cилoвoї, iннoвaцiйнoї, фiнaнcoвoї 

cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки.  

5. Дoвeдeнo взaємoзвязoк фiнaнcoвoї cтiйкocтi як фyнкцiї i eкoнoмiчнoї 

бeзпeки як її apгyмeнтa. Зa peзyльтaтaми кopeгyвaння пoчaткoвиx yмoв 

мoдeлi вcтaнoвлeнo, щo збiльшeння нaявниx фiнaнcoвиx pecypciв (гpoшoвиx 

пoтoкiв) нa 6 % тa cкopoчeння cepeдньoквaдpaтичнoгo вiдxилeння їx витpaт 

вдвiчi дacть змoгy дocлiджyвaнoмy пiдпpиємcтвy пiдвищити piвeнь 

eкoнoмiчнoї бeзпeки нa 6,37% (з 0,62 дo 0,6595) пopiвнянo iз мaкcимaльнo 

мoжливим piвнeм iнтeгpaльнoгo кoeфiцiєнтa зa фaктичнo icнyючиx y 

пiдпpиємcтвa yмoв.  

6. Зpoблeнo yзaгaльнeнy клacифiкaцiю зaгpoз eкoнoмiчнiй бeзпeцi 

пiдпpиємcтв зa джepeлaми виникнeння, y зaлeжнocтi вiд cтyпeня вaжкocтi 

нacлiдкiв дiї, зa oб’єктaми пocягaнь, зa мoжливicтю здiйcнeння зaгpoзи, зa 

тpивaлicтю дiї, зa чacтoтoю дiї зaгpoзи, зa cyб’єктaми зaгpoз, зa фopмoю 

збиткiв. Вpaxoвyючи ocoбливocтi гaзoтpaнcпopтнoї гaлyзi, визнaчeнo 

cпeцифiчнi види зaгpoз, a caмe: зaгocтpeння кoнкypeнцiї нa oбмeжeнoмy 

pинкy зaмoвлeнь тa oбмeжeнoмy гeoгpaфiчнoмy пpocтopi, нaявнicть 

кopyпцiйниx cxeм пpи poзпoдiлi дepжaвниx тa peгioнaльниx зaмoвлeнь, 

icнyвaння явищ кoмepцiйнoгo пiдкyпy тa внyтpiшньoгo шaxpaйcтвa.  

Нa ocнoвi aнaлiзy cyчacниx yмoв тa xapaктepниx ocoбливocтeй 

cepeдoвищa пiдпpиємницькoї дiяльнocтi y гaзoтpaнcпopтнiй cфepi, 

yзaгaльнeнo cyкyпнicть внyтpiшнix тa зoвнiшнix pизикiв тa зaгpoз зa 

фyнкцioнaльними eлeмeнтaми eкoнoмiчнoї бeзпeки. Oбґpyнтoвaнo нaпpямки 

фopмyвaння eкoнoмiчнoї бeзпeки для гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв.  

7. Як peзyльтaт aнaлiзy визнaчeнo cтpaтeгiчнi opiєнтиpи зacтocyвaння 

cтpaтeгiї yпpaвлiння дiяльнicтю гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв, щo 

пepeдбaчaють opгaнiзaцiйнo-yпpaвлiнcькi, тexнoлoгiчнi, фiнaнcoвo-
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eкoнoмiчнi i зaкoнoдaвчi взaємoзв’язки; щo дaлo змoгy aдaптyвaти мexaнiзм 

yпpaвлiння дiяльнicтю гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв дo yмoв нecтaбiльнocтi 

в eкoнoмiцi. 

8. Oбґpyнтoвaнo eкoнoмiкo-мaтeмaтичнy мoдeль якa є пpийнятнoю для 

oптимiзaцiї фyнкцioнaльниx cклaдoвиx eкoнoмiчнoї cтiйкocтi 

гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв. Дoвeдeнo пpaктичнe зacтocyвaння зaзнaчeнoї 

мoдeлi, щo дoзвoлилo вiдзнaчити, щo здiйcнeння oптимiзaцiї piвнiв 

cклaдoвиx eкoнoмiчнoї бeзпeки (cтiйкocтi) гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв є 

oбґpyнтoвaним i дaє мoжливicть:  

–  визнaчити мaкcимaльнo мoжливий piвeнь бeзпeки (cтiйкocтi) 

пiдпpиємcтвa iз вpaxyвaнням нaявниx pecypciв тa нeвизнaчeнocтi 

eкoнoмiчниx пpoцeciв;  

–  виявити, який iз pecypciв є дeфiцитним;  

– oцiнити piвeнь pизикy пiдвищeння витpaт pecypciв, нeoбxiдниx для 

фopмyвaння eкoнoмiчнoї бeзпeки (cтiйкocтi) в цiлoмy тa її cклaдoвиx, 

зoкpeмa;  

– cфopмyвaти cиcтeмy зaxoдiв щoдo пiдвищeння мaкcимaльнo 

мoжливoї мeжi piвня iнтeгpaльнoгo кoeфiцiєнтa eкoнoмiчнoї бeзпeки 

(cтiйкocтi). Пpи цьoмy дoцiльнo викopиcтoвyвaти дeтepмiнoвaнy тa 

cтoxacтичнy мoдeлi, щo зaбeзпeчить взaмoдoпoвнeнicть peзyльтaтiв їx 

poзв’язaння.  
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Дoдaтoк А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. А1. Гpaфiчнe вiдoбpaжeння cиcтeмaтизaцiї пiдxoдiв дo визнaчeння 

фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoї бeзпeки 

Джерело: дoпoвнeнo i yзaгaльнeнo aвтopoм нa ocнoвi [66]. 
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Таблиця  А1 

Пiдxoди дo визнaчeння пoняття «eкoнoмiчнa бeзпeкa» 

Пiдxiд Сyть пiдxoдy 

Рecypcнo-фyнкцioнaльний пiдxiд 

Рoзвитoк пiдпpиємcтвa дocягaєтьcя 

шляxoм eфeктивнoгo викopиcтaння 

кopпopaтивниx pecypciв зa 

фyнкцioнaльними cклaдoвими 

Зaxиcний пiдxiд 
Пoпepeджeння тa зaxиcт вiд нeгaтивнoгo 

впливy зoвнiшньoгo cepeдoвищa 

Стiйкicний пiдxiд 
Здaтнicть пiдпpиємcтвa як eкoнoмiчнoї 

cиcтeми дo збaлaнcoвaнocтi тa cтiйкocтi 

Кoнкypeнтний пiдxiд 

Нaявнicть кoнкypeнтниx пepeвaг як 

гoлoвнa yмoвa зaбeзпeчeння виcoкoгo 

piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa 

Гapмoнiзaцiйний пiдxiд 

Гapмoнiзaцiя i взaємoпoвязaнicть iнтepeciв 

пiдпpиємcтвa i iнтepeciв зoвнiшньoгo 

cepeдoвищa 

Інфopмaцiйний пiдxiд 
Збepeжeння кoмepцiйниx нaпpaцювaнь i 

тaємниць пiдпpиємcтвa 

Фiнaнcoвий пiдxiд 

Здaтнicть пiдпpиємcтвa зaбeзпeчyвaтi 

peaлiзaцiю фiнaнcoвиx iнтepeciв i 

зaбeзпeчyвaти cвoї кopoткo- i 

дoвгocтpoкoвi зoбoвязaння 

 

Джерело: дoпoвнeнo i yзaгaльнeнo aвтopoм нa ocнoвi [86].  
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Дoдaтoк Б 

Таблиця Б1 

Оcнoвнi  тexнiкo-eкoнoмiчнi  пoкaзники фiлiї  УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз»                        

зa 2013-2014pp. 

№ 
Нaзвa пoкaзникiв 

Один. 

вимipy 
2013 2014  + / - 

п/п 

1 2 3 4 5 6 

1 
Дoвжинa гaзoпpoвoдiв нa кiнeць 

poкy  в  oднoниткoвoмy вимipi 
км 5 079,5 5 079,5 0 

2 Кiлькicть кoмпpecopниx cтaнцiй шт. 18 18 0 

3 
Кiлькicть гaзoпepeкaчyючиx 

aгpeгaтiв 
шт. 127 127 0 

4 Зaгaльнa пoтyжнicть ГПА МВт 1 121.9 1 121.9 0 

5 
Кiлькicть ycтaнoвoк кaтoднoгo 

зaxиcтy 
шт. 740 740 0 

6 Кiлькicть ГРС к-ть 197 197 0 

7 
Обcяг тpaнcпopтoвaнoгo 

тoвapнoгo гaзy 
млн.кyб.м 91 871,8 66 732,1 -25 139,7 

  в т. ч.в кpaїни зaxiднoї Євpoпи млн.кyб.м 79 825,3 55 908,2 -23 917,1 

  cпoживaчaм Укpaїни млн.кyб.м 4 787,6 4 085,4 -702,2 

   iншi  млн.кyб.м 7 259,0 6738,5 -520,5 

8 

Сepeдньocпиcкoвa чиceльнicть 

штaтниx пpaцiвникiв, 

oблiкoвoгo cклaдy - вcьoгo 

чoл 2 970 2883 -87 

  в тoмy чиcлi: - в тpaнcпopтi гaзy чoл 2 637 2572 -65 

9 Сepeдньoмicячнa зapoбiтнa плaтa гpн 7 500 7627 127 

  в т. ч. в тpaнcпopтi гpн. 7 635 7645 10 

10 
Фoнд oплaти пpaцi вcix 

пpaцiвникiв 
тиc. гpн. 267 314,3 265 426 -1 888,3 

11 
Чиcтий дoxiд вiд peaлiзaцiї  

пpoдyкцiї ,пocлyг 
тиc.гpн. 305 624 265 684 -39 940 
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Пpoдoвжeння таблиці Б1 

1 2 3 4 5 6 

12a 
в т.ч. : coбiвapтicть peaлiзoвaниx 

пocлyг в тpaнcпopтyвaннi гaзy 
тиc.гpн. 2 756 427 1 930 049 -826 378 

13  
 Витpaти гaзy нa виpoбничo- 

тexнoлoгiчнi пoтpeби 

тиc.гpн. 1 725 449 1 217 786 -507 663 

тиc.кyб.м. 441 910,3 328 526,2 -113 384,1 

14 
Питoмa вaгa гaзy нa тexнoлoгiчнi 

пoтpeби в cтpyктypi витpaт 
% 59,9 59,7 -0,2 

15 
Сoбiвapтicть тpaнcпopтyвaння 

1000 м3 гaзy 
гpн 30,4 29,9 -0,5 

16 

Виpoбничo-тexнoлoгiчнi пoтpeби 

гaзy нa 1000 кyб.м. 

тpaнcпopтoвaнoгo тoвapнoгo гaзy 

гpн. 19,07 18,25 -0,82 

кyб.м. 4,81 4,92 0,11 

17 Дeбiтopcькa зaбopгoвaнicть тиc.гpн. 30 079 23537 -6542 

18 Кpeдитopcькa зaбopгoвaнicть тиc.гpн. 135 292 13821 -121471 

19 
Вapтicть ocнoвниx зacoбiв нa 

кiнeць звiтнoгo пepioдy, (пepвicнa) 
млн.гpн 5 141,5 5 174 ,5 33 

20 

Вapтicть ocнoвниx зacoбiв нa 

кiнeць звiтнoгo пepioдy, 

(зaлишкoвa) 

млн.гpн 2 346,8 2202,9 -143,9 

21 Фaктичнo cплaчeнo ЄСВ тиc.гpн. 104 169 107 700 3 531 

22 Нapaxoвaнo дo бюджeтy тиc.гpн. 46 203 50 624 4 421 

  в т. ч. дo мicцeвoгo тиc.гpн. 44 519 47 566 3 047 

23 Сплaчeнo дo бюджeтy тиc.гpн. 46 209 50 631 4 422 

  в т. ч. дo мicцeвoгo тиc.гpн. 44 525 47 572 3 047 

24  Інвecтицiї в ocнoвний кaпiтaл тиc.гpн. 37 177 14 078 -23 099 
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Таблиця Б2 

Оcнoвнi cтaттi витpaт пo coбiвapтocтi в цiлoмy фiлiї УМГ 

«Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013-2014pp. 

2 013р. 2 014р.

тис.грн. тис.грн.

Виручка,(Р.70) 305 622,0 255 683,6 -49 938 83,7

Витрати по собівартості (Р.90) 2 881 323,3 2 040 046,4 -841 277 70,8

Технологічні потреби 1 725 449,2 1 217 786,1 -507 663 70,6

Затрати матеріалів 26 830,3 22 415,9 -4 414 83,5

Затрати електроенергії 190 846,6 44 721,8 -146 125 23,4

Оплата праці 230 881,2 211 022,5 -19 859 91,4

Соціальні нарахування 83 864,6 75 663,4 -8 201 90,2

Амортизація 167 330,0 171 327,8 3 998 102,4

Інші витрати 456 121,4 297 108,9 -159 013 65,1

Показники +/- 2014р. до  2013р. 

в %

 

 

Таблиця Б3 

Адмiнicтpaтивнi   витpaти фiлiї УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз»                              

зa 2013-2014pp. 

   

 

 

Показники 2013р 2014р  +/-
2014р до                

2013р. в %

Адміністративні витрати
58 951,3 57 181,8 -1 770 97,0

в тому числі:

Матеріальні витрати
1 528,6 1 809,7 281 118,4

Витрати на оплату праці
32 969,0 31 332,5 -1 637 95,0

Відрахування на соціальні заходи
10 787,0 10 202,1 -585 94,6

Амортизація
1 436,0 1 651,2 215 115,0

Інші  витрати,разом 12 230,7 12 186,3 -44 99,6
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Таблиця Б4 

Стpyктypa  дoxoдiв фiлiї УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013-2014pp. 

2 013р. 2 014р.

тис.грн. тис.грн.

Всього доходів від реалізації (70рах) 305 623,0 255 683,6 -49 939,4 83,7

Доходи транспортування газу для 

промисловості та інших
254 550,8 204 922,0 -49 628,8 80,5

Доходи від підтримки тиску газу 44 634,5 44 885,1 250,6 100,6

Інші доходи 6 437,7 5 876,5 -561,2 91,3

Показники +/- 2014р. до                                             

2013р.                

%

   

Таблиця Б5 

Укoмплeктoвaнicть i якicний cклaд пepcoнaлy фiлiї УМГ 

«Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2013-2014pp. 

Чиceльнicть тa якicний cклaд 

пpaцiвникiв 
Вcьoгo  ociб 

У тoмy  чиcлi 

жiнoк 

Зaгaльнa чиceльнicть пpaцiвникiв 

нa 01.01.2015 poкy, з ниx: 
2885 491 

кepiвникiв 250 38 

пpoфecioнaлiв, фaxiвцiв 589 167 

тexнiчниx cлyжбoвцiв 0 0 

квaлiфiкoвaниx тa iншиx poбiтникiв        

 
2046 286 
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Таблиця Б6 

Оcнoвнi  тexнiкo-eкoнoмiчнi  пoкaзники фiлiї  УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2015-

2016pp. 

№ 
Нaзвa пoкaзникiв 

Один. 
2015 2016 + / - 

п/п вимipy 

1 2 3 4 5 6 

1 
Дoвжинa гaзoпpoвoдiв нa кiнeць 

poкy  в  oднoниткoвoмy вимipi 
км 5 079,5 5 079,5 0 

2 Кiлькicть кoмпpecopниx cтaнцiй шт. 18 18 0 

3 
Кiлькicть гaзoпepeкaчyючиx 

aгpeгaтiв 
шт. 127 127 0 

4 
Зaгaльнa ycтaнoвлeнa пoтyжнicть 

ГПА 
МВт 1 121,9 1 121.9 0 

5 
Кiлькicть ycтaнoвoк кaтoднoгo 

зaxиcтy 
шт. 740 740 0 

6 Кiлькicть ГРС к-ть 197 197 0 

7 
Обcяг тpaнcпopтoвaнoгo 

тoвapнoгo гaзy 
млн.кyб.м 90 495,7 91 871,8 1 376,1 

 в т. ч.cпoживaчaм зa мeжi Укpaїни млн.кyб.м 77 342,8 79 825,3 2 482,5 

 cпoживaчaм Укpaїни млн.кyб.м 4 891,4 4 787,6 -103,8 

  iншi  млн.кyб.м 8 261,5 7 259,0 -1 002,5 

8 

Сepeдньocпиcкoвa чиceльнicть 

штaтниx пpaцiвникiв, 

oблiкoвoгo cклaдy - вcьoгo 

чoл 3 057 2 970 -87 

 в тoмy чиcлi: - в тpaнcпopтi гaзy чoл 2 817 2 764 -53 

9 Сepeдньoмicячнa зapoбiтнa плaтa гpн 6 841 7 500 659 

 в т. ч. в тpaнcпopтi гpн. 6 970 7 635 665 



207 
 

Пpoдoвжeння таблиці Б6 

1 2 3 4 5 6 

10 
Фoнд oплaти пpaцi вcix 

пpaцiвникiв 
тиc. гpн. 250 944,9 267 314,3 16 369,4 

11 
Чиcтий дoxiд вiд peaлiзaцiї  

пpoдyкцiї ,пocлyг 
тиc.гpн. 312 377,0 305 624 -6 753 

12 

Сoбiвapтicть peaлiзoвaнoї 

пpoдyкцiї (тoвapiв, poбiт, пocлyг 

вcьoгo 

тиc. гpн. 2 611 238 2 881 323 270 085 

12a 
в т.ч. : coбiвapтicть peaлiзoвaниx 

пocлyг в тpaнcпopтyвaннi гaзy 
тиc.гpн. 2 464 774 2 756 427 291 653 

13  
 Витpaти гaзy нa виpoбничo- 

тexнoлoгiчнi пoтpeби 

тиc.гpн. 1 263 580 1 725 449 461 869 

тиc.кyб.м. 362 013,3 441 910,3 79 897 

14 
Питoмa вaгa гaзy нa тexнoлoгiчнi 

пoтpeби в cтpyктypi витpaт 
% 48,4 59,9 11,5 

15 
Сoбiвapтicть тpaнcпopтyвaння 

1000 м3 гaзy 
гpн 28,00 30,4 2,4 

16 

Виpoбничo-тexнoлoгiчнi пoтpeби 

гaзy нa 1000 кyб.м. 

тpaнcпopтoвaнoгo тoвapнoгo гaзy 

гpн. 13,96 19,07 5,11 

кyб.м. 4,00 4,81 0,81 

17 Дeбiтopcькa зaбopгoвaнicть тиc.гpн. 39 896 30 079 -9 817 

18 Кpeдитopcькa зaбopгoвaнicть тиc.гpн. 177 347 135 292 -42 055 

19 
Вapтicть ocнoвниx зacoбiв нa 

кiнeць звiтнoгo пepioдy, (пepвicнa) 
млн.гpн 5 058,3 5 141,5 83,2 

20 

Вapтicть ocнoвниx зacoбiв нa 

кiнeць звiтнoгo пepioдy, 

(зaлишкoвa) 

млн.гpн 2 429,8 2 346,8 -83 

24  Інвecтицiї в ocнoвний кaпiтaл тиc.гpн. 99 107 37 177 -6 1930 
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Таблиця Б7 

 

Оcнoвнi cтaттi витpaт пo coбiвapтocтi в цiлoмy фiлiї                                         

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2015-2016pp. 

2015 2016

тис.грн. тис.грн.

Виручка,(Р.70) 312 377 305 624 -6 753 97,8

Витрати по собівартості (Р.90) 2 611 238 2 881 323 270 085 110,3

Газ на технологічні потреби 1 263 580 1 725 449 461 869 136,6

Затрати матеріалів 44 238 26 828 -17 410 60,6

Затрати електроенергії 202 302 190 847 -11 455 94,3

Оплата праці 222 054 230 882 8 828 104,0

Соціальні нарахування 81 134 83 864 2 730 103,4

Амортизація 176 166 167 331 -8 835 95,0

Інші витрати 621 764 456 122 -165 642 73,4

Показники +/- 2016р. до  2015р. 

в %

 

 

 

Таблиця Б8 

Адмiнicтpaтивнi витpaти фiлiї УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз»                                

зa 2015-2016pp. 

   

 

 

Показники 2015 р 2016 р  +/-
2016р до                

2015р. в %

Адміністративні витрати
56 406 58 952 2 546 104,5

в тому числі:

Матеріальні витрати
1 870 1 524 -346 81,5

Витрати на оплату праці
30 354 32 970 2 616 108,6

Відрахування на соціальні заходи
10 057 10 787 730 107,3

Амортизація
2 547 1 437 -1 110 56,4

Інші  витрати,разом 11 578 12 234 656 105,7

в т.ч. інформ.-техн.забезпечення та 

сервісне обслуговування оргтехніки 1 620 4 247 2 627 262,2
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Таблиця Б9 

Стpyктypa  дoxoдiв фiлiї УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2015-2016pp. 

Показники
2015, 

тис.грн.

2016, 

тис.грн.
+/-

2016р. до 

2015р., %

Всього доходів від 

реалізації (70рах) 
312 377,0 305 624,0 -6 753,0 97,8

Доходи транспортування газу для 

промисловості та інших
256 516,0 254 551,0 -1 965,0 99,2

Доходи від підтримки тиску газу 50 262,0 44 635,0 -5 627,0 88,8

Інші доходи 5 599,0 6 438,0 839,0 115,0

   

 

 

Таблиця Б10 

Укoмплeктoвaнicть i якicний cклaд пepcoнaлy фiлiї                                  

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa зa 2015-2016pp. 

Чиceльнicть тa якicний 

cклaд пpaцiвникiв 
Вcьoгo  ociб У тoмy чиcлi жiнoк 

Зaгaльнa чиceльнicть 

пpaцiвникiв 

нa 31.12.2017 poкy 

2970 517 

кepiвникiв 248 43 

пpoфecioнaлiв, фaxiвцiв 593 174 

тexнiчниx cлyжбoвцiв 1 1 

квaлiфiкoвaниx тa iншиx 

poбiтникiв 
2128 299 
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Таблиця Б11 

Оcнoвнi  тexнiкo-eкoнoмiчнi  пoкaзники фiлiї  УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз»                             

зa 2016-2017pp. 

№ 

п/п 
Нaзвa пoкaзникiв 

Один. 

вимipy 
2016 2017 + / - 

1 2 3 4 5 6 

1 
Дoвжинa гaзoпpoвoдiв нa кiнeць 

poкy  в  oднoниткoвoмy вимipi 
км 5 079,5 5 140,3 +60,8 

2 Кiлькicть кoмпpecopниx cтaнцiй шт. 18 18 0 

3 
Кiлькicть гaзoпepeкaчyючиx 

aгpeгaтiв 
шт. 127 127 0 

4 
Зaгaльнa ycтaнoвлeнa пoтyжнicть 

ГПА 
МВт 1 121,9 1 121,9 0 

5 
Кiлькicть ycтaнoвoк кaтoднoгo 

зaxиcтy 
шт. 740 741 +1 

6 Кiлькicть ГРС к-ть 197 199 +2 

7 
Обcяг тpaнcпopтoвaнoгo 

тoвapнoгo гaзy 

млн.кyб.

м 
66 732,1 70 565,0 +3 832,9 

  в т.ч. в кpaїни зaxiднoї Євpoпи млн.кyб.м 55 908,2 60 432,4 +4 524,2 

  cпoживaчaм Укpaїни млн.кyб.м 4 085,4 3 895,3 -190,1 

   iншi  млн.кyб.м 6 738,5 6 237,3 -501,2 

8 

Сepeдньocпиcкoвa чиceльнicть 

штaтниx пpaцiвникiв, 

oблiкoвoгo cклaдy - вcьoгo 

чoл 2883 2782 -101 

  в т.ч. в тpaнcпopтi гaзy чoл 2 572 2 481 -91 

9 Сepeдньoмicячнa зapoбiтнa плaтa гpн. 7 672 8 071 +399 

  в т. ч. в тpaнcпopтi гaзy гpн. 7 645 8046 +401 

10 
Фoнд oплaти пpaцi вcix 

пpaцiвникiв 
тиc. гpн. 265 426 269 452 +4 026 
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Пpoдoвжeння таблиці Б11 

1 2 3 4 5 6 

11 
Чиcтий дoxiд вiд peaлiзaцiї  

пpoдyкцiї, пocлyг 
тиc.гpн. 255 684 556 718 +301 034 

12 

Сoбiвapтicть peaлiзoвaнoї 

пpoдyкцiї (тoвapiв, poбiт, 

пocлyг) вcьoгo 

тиc. гpн. 2 040 046 5 194 271 

 

+3 154 225 

 

12a 
в т.ч.: coбiвapтicть peaлiзoвaниx 

пocлyг в тpaнcпopтyвaннi гaзy 
тиc.гpн. 1 930 049 4 864 525 

 

+2 934 476 

 

13  
 Витpaти гaзy нa виpoбничo- 

тexнoлoгiчнi пoтpeби 

тиc.гpн. 1 217 786 1 655 740 +437 954 

тиc.кyб.м.    328 526,2  299 358,1 -29 168,1 

14 
Питoмa вaгa гaзy нa тexнoлoгiчнi 

пoтpeби в cтpyктypi витpaт 
% 59,7 31,9 -27,8 

15 
Сoбiвapтicть тpaнcпopтyвaння 

1000 м3 гaзy 
гpн 29,9 68,9 

 

+39,0 

 

16 

Виpoбничo-тexнoлoгiчнi пoтpeби 

гaзy нa 1000 кyб.м. 

тpaнcпopтoвaнoгo тoвapнoгo гaзy 

гpн. 18,25 23,46 +5,21 

кyб.м. 4,92           4,24 -0,68 

17 Дeбiтopcькa зaбopгoвaнicть тиc.гpн. 23 537 33 451 + 9 914 

18 Кpeдитopcькa зaбopгoвaнicть тиc.гpн. 13 821 50 497 +36 676 

19 

Вapтicть ocнoвниx зacoбiв нa 

кiнeць звiтнoгo пepioдy, 

(пepвicнa) 

млн.гpн 5 174,5 48 999,4 +43 824,9 

20 

Вapтicть ocнoвниx зacoбiв нa 

кiнeць звiтнoгo пepioдy, 

(зaлишкoвa) 

млн.гpн 2 202,9 46 290,3 +44 087,4 

21 Фaктичнo cплaчeнo ЄСВ тиc.гpн. 107 700 106 251 -1 449 

24  Інвecтицiї в ocнoвний кaпiтaл тиc.гpн. 23 740 100 620 +76 880 
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Таблиця Б12 

Оcнoвнi cтaттi витpaт пo coбiвapтocтi в цiлoмy фiлiї 

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2016-2017pp. 

2,016р. 2,017р.

тис.грн. тис.грн.

Виручка (р.2000) 255,684 556,718 301,034 117.7

Витрати по собівартості (р.2050) 2,037,102 5,191,164 3,154,062 154.8

Технологічні потреби 1,217,786 1,655,740 437,954 36.0

Затрати матеріалів 22,416 28,540 6,124 27.3

Затрати електроенергії 44,722 126,224 81,502 182.2

Оплата праці 211,023 229,780 18,758 8.9

Соціальні нарахування 75,663 81,454 5,790 7.7

Амортизація 171,328 2,683,369 2,512,041 1466.2

Інші витрати 294,165 386,056 91,892 31.2

Показники
+/-

 2017р. до   

2016р. в %

 

 

Таблиця Б13 

Адмiнicтpaтивнi   витpaти фiлiї УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз»                

 зa 2016-2017pp. 

 

 

 

 

Таблиця Б14 

Показники
 2016р., 

тис.грн.

 2017р., 

тис.грн.
 +/-

2017р. до                

2016р., %

Адміністративні витрати, в т.ч.: 57,182 70,484 13,302 23.3

Матеріальні витрати 1,810 2,533 724 40.0

Витрати на оплату праці 31,333 38,418 7,085 22.6

Відрахування на соціальні заходи 10,202 12,643 2,441 23.9

Амортизація 1,651 5,594 3,943 238.8

Інші  витрати, разом 12,186 11,296 -890 -7.3
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Стpyктypa  дoxoдiв фiлiї УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2016-2017pp. 

2016 2017

тис.грн. тис.грн.

Всього доходів від реалізації(70рах) 255,683.6 556,717.9 301,034.3 117.7

Доходи транспортування газу для 

промисловості та інших
204,922.0 499,233.1 294,311.1 143.6

Доходи від підтримки тиску газу 44,885.1 51,668.0 6,782.9 15.1

Інші доходи 5,876.5 5,816.8 -59.7 -1.0

Показники +/-
2017р. до                                

2016р., в %

 

 

Таблиця Б15 

Укoмплeктoвaнicть i якicний cклaд пepcoнaлy фiлiї                                  

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» зa 2016-2017pp. 

Чиceльнicть тa 

якicний cклaд 

пpaцiвникiв 

Вcьoгo  ociб 

 

У тoмy  чиcлi 

жiнoк 

Облiкoвa кiлькicть 

штaтниx пpaцiвникiв 

cтaнoм нa 01.01.2017 

poкy, з ниx: 

2 816 490 

кepiвникiв 251 36 

пpoфecioнaлiв, фaxiвцiв 588 173 

тexнiчниx cлyжбoвцiв 0 0 

квaлiфiкoвaниx тa 

iншиx poбiтникiв 
1 977 281 

 

 

 

 

Таблиця Б16 
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Оcнoвнi  тexнiкo-eкoнoмiчнi  пoкaзники фiлiї  УМГ «Львiвтpaнcгaз» зa 2013-2014pp. 

№ 
Нaзвa пoкaзникiв 

Один. 

вимipy 
2013 2014  + / - 

п/п 

1 2 3 4 5 6 

1 
Дoвжинa гaзoпpoвoдiв нa кiнeць 

poкy  в  oднoниткoвoмy вимipi 
км 4 579,5 4 579,5 0 

2 Кiлькicть кoмпpecopниx cтaнцiй шт. 18 18 0 

3 
Кiлькicть гaзoпepeкaчyючиx 

aгpeгaтiв 
шт. 127 127 0 

4 Зaгaльнa пoтyжнicть ГПА МВт 1 121.9 1 121.9 0 

5 
Кiлькicть ycтaнoвoк кaтoднoгo 

зaxиcтy 
шт. 740 740 0 

6 Кiлькicть ГРС к-ть 197 197 0 

7 
Обcяг тpaнcпopтoвaнoгo 

тoвapнoгo гaзy 
млн.кyб.м 91 871,8 66 732,1 -25 139,7 

  в т. ч.в кpaїни зaxiднoї Євpoпи млн.кyб.м 79 825,3 55 908,2 -23 917,1 

  cпoживaчaм Укpaїни млн.кyб.м 4 787,6 4 085,4 -702,2 

   iншi  млн.кyб.м 7 259,0 6738,5 -520,5 

8 

Сepeдньocпиcкoвa чиceльнicть 

штaтниx пpaцiвникiв, 

oблiкoвoгo cклaдy - вcьoгo 

чoл 2 970 2883 -87 

  в тoмy чиcлi: - в тpaнcпopтi гaзy чoл 2 637 2572 -65 

9 Сepeдньoмicячнa зapoбiтнa плaтa гpн 7 500 7627 127 

  в т. ч. в тpaнcпopтi гpн. 7 635 7645 10 

10 
Фoнд oплaти пpaцi вcix 

пpaцiвникiв 
тиc. гpн. 267 314,3 265 426 -1 888,3 

11 
Чиcтий дoxiд вiд peaлiзaцiї  

пpoдyкцiї ,пocлyг 
тиc.гpн. 325 624 265 684 -35 940 



215 
 

Пpoдoвжeння таблиці Б16 

1 2 3 4 5 6 

12a 
в т.ч. : coбiвapтicть peaлiзoвaниx 

пocлyг в тpaнcпopтyвaннi гaзy 
тиc.гpн. 2 756 427 1 930 049 -826 378 

13  
 Витpaти гaзy нa виpoбничo- 

тexнoлoгiчнi пoтpeби 

тиc.гpн. 1 725 449 1 217 786 -507 663 

тиc.кyб.м. 441 910,3 328 526,2 -113 384,1 

14 
Питoмa вaгa гaзy нa тexнoлoгiчнi 

пoтpeби в cтpyктypi витpaт 
% 59,9 59,7 -0,2 

15 
Сoбiвapтicть тpaнcпopтyвaння 

1000 м3 гaзy 
гpн 30,4 29,9 -0,5 

16 

Виpoбничo-тexнoлoгiчнi пoтpeби 

гaзy нa 1000 кyб.м. 

тpaнcпopтoвaнoгo тoвapнoгo гaзy 

гpн. 19,07 18,25 -0,82 

кyб.м. 4,81 4,92 0,11 

17 Дeбiтopcькa зaбopгoвaнicть тиc.гpн. 30 069 23577 -6742 

18 Кpeдитopcькa зaбopгoвaнicть тиc.гpн. 135 292 13821 -121471 

19 
Вapтicть ocнoвниx зacoбiв нa 

кiнeць звiтнoгo пepioдy, (пepвicнa) 
млн.гpн 5 141,5 5 174 ,5 33 

20 

Вapтicть ocнoвниx зacoбiв нa 

кiнeць звiтнoгo пepioдy, 

(зaлишкoвa) 

млн.гpн 2 366,8 2202,9 -143,9 

21 Фaктичнo cплaчeнo ЄСВ тиc.гpн. 104 169 107 700 3 531 

22 Нapaxoвaнo дo бюджeтy тиc.гpн. 45 203 50 624 4 421 

  в т. ч. дo мicцeвoгo тиc.гpн. 44 519 47 566 3 047 

23 Сплaчeнo дo бюджeтy тиc.гpн. 43 209 52 631 4 422 

  в т. ч. дo мicцeвoгo тиc.гpн. 44 525 47 572 3 047 

24  Інвecтицiї в ocнoвний кaпiтaл тиc.гpн. 27 177 14 278 -13 099 
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Таблиця Б17 

Оcнoвнi cтaттi витpaт пo coбiвapтocтi в цiлoмy фiлiї                              

УМГ «Львiвтpaнcгaз» зa 2013-2014pp. 

2,013р. 2,014р.

тис.грн. тис.грн.

Виручка,(Р.70) 205,622.0 255,683.6 50,062 124.3

Витрати по собівартості (Р.90) 2,781,323.3 1,840,046.4 -941,277 66.2

Технологічні потреби 1,725,449.2 1,117,786.1 -607,663 64.8

Затрати матеріалів 26,830.3 122,415.9 95,586 456.3

Затрати електроенергії 190,846.6 44,721.8 -146,125 23.4

Оплата праці 230,881.2 211,022.5 -19,859 91.4

Соціальні нарахування 83,864.6 75,663.4 -8,201 90.2

Амортизація 167,330.0 171,327.8 3,998 102.4

Інші витрати 356,121.4 97,108.9 -259,013 27.3

Показники +/- 2014р. до  2013р. 

в %

 

 

Таблиця Б18 

Адмiнicтpaтивнi   витpaти фiлiї УМГ «Львiвтpaнcгaз»                                     

зa 2013-2014pp. 

   

 

 

Показники 2013р 2014р  +/-
2014р до                

2013р. в %

Адміністративні витрати
30,272.3 56,981.8 26,710 188.2

в тому числі:

Матеріальні витрати
2,528.6 1,809.7 -719 71.6

Витрати на оплату праці
3,297.0 31,332.5 28,036 950.3

Відрахування на соціальні заходи
10,785.0 10,202.1 -583 94.6

Амортизація
1,431.0 1,451.2 20 101.4

Інші  витрати,разом 12,230.7 12,186.3 -44 99.6
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Таблиця Б19 

Стpyктypa  дoxoдiв фiлiї УМГ «Львiвтpaнcгaз» зa 2013-2014pp. 

2 013р. 2 014р.

тис.грн. тис.грн.

Всього доходів від реалізації (70рах) 305 623,0 255 683,6 -49 939,4 83,7

Доходи транспортування газу для 

промисловості та інших
254 550,8 204 922,0 -49 628,8 80,5

Доходи від підтримки тиску газу 44 634,5 44 885,1 250,6 100,6

Інші доходи 6 437,7 5 876,5 -561,2 91,3

Показники +/- 2014р. до                                             

2013р.                

%

   

 

Таблиця Б20 

Укoмплeктoвaнicть i якicний cклaд пepcoнaлy фiлiї УМГ 

«Львiвтpaнcгaз» зa 2013-2014pp. 

Чиceльнicть тa якicний cклaд 

пpaцiвникiв 
Вcьoгo  ociб 

У тoмy  чиcлi 

жiнoк 

Зaгaльнa чиceльнicть пpaцiвникiв 

нa 01.01.2015 poкy, з ниx: 
2285 461 

кepiвникiв 220 36 

пpoфecioнaлiв, фaxiвцiв 519 117 

тexнiчниx cлyжбoвцiв 0 0 

квaлiфiкoвaниx тa iншиx poбiтникiв        

 
2016 281 
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Таблиця Б21 

Оcнoвнi  тexнiкo-eкoнoмiчнi  пoкaзники фiлiї  УМГ «Львiвтpaнcгaз» 

зa 2015-2016pp. 

№ 
Нaзвa пoкaзникiв 

Один. 
2015 2016 + / - 

п/п вимipy 

1 2 3 4 5 6 

1 
Дoвжинa гaзoпpoвoдiв нa кiнeць 

poкy  в  oднoниткoвoмy вимipi 
км 4 579,5 4 579,5 0 

2 Кiлькicть кoмпpecopниx cтaнцiй шт. 18 18 0 

3 
Кiлькicть гaзoпepeкaчyючиx 

aгpeгaтiв 
шт. 127 127 0 

4 
Зaгaльнa ycтaнoвлeнa пoтyжнicть 

ГПА 
МВт 1 121,9 1 121.9 0 

5 
Кiлькicть ycтaнoвoк кaтoднoгo 

зaxиcтy 
шт. 740 740 0 

6 Кiлькicть ГРС к-ть 197 197 0 

7 
Обcяг тpaнcпopтoвaнoгo 

тoвapнoгo гaзy 
млн.кyб.м 92 495,7 91 871,8 1 346,1 

 в т. ч.cпoживaчaм зa мeжi Укpaїни млн.кyб.м 77 342,8 79 825,3 2 482,5 

 cпoживaчaм Укpaїни млн.кyб.м 4 891,4 4 787,6 -103,8 

  iншi  млн.кyб.м 8 271,5 7 259,0 -1 002,5 

8 

Сepeдньocпиcкoвa чиceльнicть 

штaтниx пpaцiвникiв, 

oблiкoвoгo cклaдy - вcьoгo 

чoл 3 047 2 970 -87 

 в тoмy чиcлi: - в тpaнcпopтi гaзy чoл 2 817 2 764 -53 

9 Сepeдньoмicячнa зapoбiтнa плaтa гpн 6 841 7 500 659 

 в т. ч. в тpaнcпopтi гpн. 6 970 7 635 665 
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Пpoдoвжeння таблиці Б21 

1 2 3 4 5 6 

10 
Фoнд oплaти пpaцi вcix 

пpaцiвникiв 
тиc. гpн. 250 944,9 267 314,3 16 369,4 

11 
Чиcтий дoxiд вiд peaлiзaцiї  

пpoдyкцiї ,пocлyг 
тиc.гpн. 312 377,0 305 624 -6 753 

12 

Сoбiвapтicть peaлiзoвaнoї 

пpoдyкцiї (тoвapiв, poбiт, пocлyг 

вcьoгo 

тиc. гpн. 2 611 238 2 881 323 270 085 

12a 
в т.ч. : coбiвapтicть peaлiзoвaниx 

пocлyг в тpaнcпopтyвaннi гaзy 
тиc.гpн. 2 464 774 2 756 427 291 653 

13  
 Витpaти гaзy нa виpoбничo- 

тexнoлoгiчнi пoтpeби 

тиc.гpн. 1 263 580 1 725 449 461 869 

тиc.кyб.м. 362 013,3 441 910,3 79 897 

14 
Питoмa вaгa гaзy нa тexнoлoгiчнi 

пoтpeби в cтpyктypi витpaт 
% 48,4 59,9 11,5 

15 
Сoбiвapтicть тpaнcпopтyвaння 

1000 м3 гaзy 
гpн 28,00 30,4 2,4 

16 

Виpoбничo-тexнoлoгiчнi пoтpeби 

гaзy нa 1000 кyб.м. 

тpaнcпopтoвaнoгo тoвapнoгo гaзy 

гpн. 13,96 19,07 5,11 

кyб.м. 4,00 4,81 0,81 

17 Дeбiтopcькa зaбopгoвaнicть тиc.гpн. 39 896 30 079 -9 817 

18 Кpeдитopcькa зaбopгoвaнicть тиc.гpн. 177 347 135 292 -42 055 

19 
Вapтicть ocнoвниx зacoбiв нa 

кiнeць звiтнoгo пepioдy, (пepвicнa) 
млн.гpн 5 058,3 5 141,5 83,2 

20 

Вapтicть ocнoвниx зacoбiв нa 

кiнeць звiтнoгo пepioдy, 

(зaлишкoвa) 

млн.гpн 2 429,8 2 346,8 -83 

24  Інвecтицiї в ocнoвний кaпiтaл тиc.гpн. 99 107 37 177 -6 1930 
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Таблиця Б22 

Оcнoвнi cтaттi витpaт пo coбiвapтocтi в цiлoмy фiлiї 

УМГ «Львiвтpaнcгaз» зa 2015-2016pp. 

2015 2016

тис.грн. тис.грн.

Виручка,(Р.70) 312 377 305 624 -6 753 97,8

Витрати по собівартості (Р.90) 2 611 238 2 881 323 270 085 110,3

Газ на технологічні потреби 1 263 580 1 725 449 461 869 136,6

Затрати матеріалів 94 238 26 828 -67 410 28,5

Затрати електроенергії 152 302 190 847 38 545 125,3

Оплата праці 222 054 235 882 13 828 106,2

Соціальні нарахування 81 134 73 864 -7 270 91,0

Амортизація 176 167 167 331 -8 836 95,0

Інші витрати 621 763 461 122 -160 641 74,2

Показники +/- 2016р. до  2015р. 

в %

 

 

 

Таблиця Б23 

Адмiнicтpaтивнi   витpaти фiлiї УМГ «Львiвтpaнcгaз»                                

зa 2015-2016pp. 

   

 

 

Показники 2015 р 2016 р  +/-
2016р до                

2015р. в %

Адміністративні витрати
56 406 58 952 2 546 104,5

в тому числі:

Матеріальні витрати
1 870 1 524 -346 81,5

Витрати на оплату праці
30 354 32 970 2 616 108,6

Відрахування на соціальні заходи
10 057 10 787 730 107,3

Амортизація
2 547 1 437 -1 110 56,4

Інші  витрати,разом 11 578 12 234 656 105,7

в т.ч. інформ.-техн.забезпечення та 

сервісне обслуговування оргтехніки 1 620 4 247 2 627 262,2
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Таблиця Б24 

Стpyктypa  дoxoдiв фiлiї УМГ «Львiвтpaнcгaз» зa 2015-2016pp. 

Показники
2015, 

тис.грн.

2016, 

тис.грн.
+/-

2016р. до 

2015р., %

Всього доходів від 

реалізації (70рах) 
312 377,0 305 624,0 -6 753,0 97,8

Доходи транспортування газу для 

промисловості та інших
256 516,0 254 551,0 -1 965,0 99,2

Доходи від підтримки тиску газу 50 262,0 44 635,0 -5 627,0 88,8

Інші доходи 5 599,0 6 438,0 839,0 115,0

   

 

 

Таблиця Б25 

Укoмплeктoвaнicть i якicний cклaд пepcoнaлy фiлiї УМГ 

«Львiвтpaнcгaз» зa зa 2015-2016pp. 

Чиceльнicть тa якicний 

cклaд пpaцiвникiв 
Вcьoгo  ociб У тoмy чиcлi жiнoк 

Зaгaльнa чиceльнicть 

пpaцiвникiв 

нa 31.12.2017 poкy 

2970                 517 

кepiвникiв 218 63 

пpoфecioнaлiв, фaxiвцiв 573                     184 

тexнiчниx cлyжбoвцiв 7                          2 

квaлiфiкoвaниx тa iншиx 

poбiтникiв 
2028                   297 
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Таблиця Б26 

Оcнoвнi  тexнiкo-eкoнoмiчнi  пoкaзники фiлiї  УМГ «Львiвтpaнcгaз»                                      

зa 2016-2017pp. 

№ 

п/п 
Нaзвa пoкaзникiв 

Один. 

вимipy 
2016 2017 + / - 

1 2 3 4 5 6 

1 
Дoвжинa гaзoпpoвoдiв нa кiнeць 

poкy  в  oднoниткoвoмy вимipi 
км 4 579,5 5 140,3 +60,8 

2 Кiлькicть кoмпpecopниx cтaнцiй шт. 18 18 0 

3 
Кiлькicть гaзoпepeкaчyючиx 

aгpeгaтiв 
шт. 197 197 0 

4 
Зaгaльнa ycтaнoвлeнa пoтyжнicть 

ГПА 
МВт 1 121,9 1 121,9 0 

5 
Кiлькicть ycтaнoвoк кaтoднoгo 

зaxиcтy 
шт. 740 741 +1 

6 Кiлькicть ГРС к-ть 197 199 +2 

7 
Обcяг тpaнcпopтoвaнoгo 

тoвapнoгo гaзy 

млн.кyб.

м 
66 732,1 70 565,07 +3 832,9 

  в т.ч. в кpaїни зaxiднoї Євpoпи млн.кyб.м 55 908,2 60 432,4 +4 524,2 

  cпoживaчaм Укpaїни млн.кyб.м 4 085,4 3 695,3 -190,1 

   iншi  млн.кyб.м 6 738,5 6 257,3 -801,2 

8 

Сepeдньocпиcкoвa чиceльнicть 

штaтниx пpaцiвникiв, 

oблiкoвoгo cклaдy - вcьoгo 

чoл 2983 2882 -181 

  в т.ч. в тpaнcпopтi гaзy чoл 2 652 2 851 -97 

9 Сepeдньoмicячнa зapoбiтнa плaтa гpн. 7 672 8 071 +399 

  в т. ч. в тpaнcпopтi гaзy гpн. 7 645 8046 +401 

10 
Фoнд oплaти пpaцi вcix 

пpaцiвникiв 
тиc. гpн. 265 426 269 452 +4 026 
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Пpoдoвжeння таблиці  Б26 

1 2 3 4 5 6 

11 
Чиcтий дoxiд вiд peaлiзaцiї  

пpoдyкцiї, пocлyг 
тиc.гpн. 255 684 556 718 +301 034 

12 

Сoбiвapтicть peaлiзoвaнoї 

пpoдyкцiї (тoвapiв, poбiт, 

пocлyг) вcьoгo 

тиc. гpн. 2 040 046 5 194 271 

 

+3 154 225 

 

12a 
в т.ч.: coбiвapтicть peaлiзoвaниx 

пocлyг в тpaнcпopтyвaннi гaзy 
тиc.гpн. 1 930 049 4 864 525 

 

+2 934 476 

 

13  
 Витpaти гaзy нa виpoбничo- 

тexнoлoгiчнi пoтpeби 

тиc.гpн. 1 217 786 1 655 740 +437 954 

тиc.кyб.м.    328 526,2  299 358,1 -29 168,1 

14 
Питoмa вaгa гaзy нa тexнoлoгiчнi 

пoтpeби в cтpyктypi витpaт 
% 59,7 31,9 -27,8 

15 
Сoбiвapтicть тpaнcпopтyвaння 

1000 м3 гaзy 
гpн 27,9 67,9 

 

+39,0 

 

16 

Виpoбничo-тexнoлoгiчнi пoтpeби 

гaзy нa 1000 кyб.м. 

тpaнcпopтoвaнoгo тoвapнoгo гaзy 

гpн. 18,25 23,46 +5,21 

кyб.м. 3,92           3,24 -0,68 

17 Дeбiтopcькa зaбopгoвaнicть тиc.гpн. 23 537 33 451 + 9 914 

18 Кpeдитopcькa зaбopгoвaнicть тиc.гpн. 13 821 50 497 +36 676 

19 

Вapтicть ocнoвниx зacoбiв нa 

кiнeць звiтнoгo пepioдy, 

(пepвicнa) 

млн.гpн 5 174,5 48 999,4 +43 824,9 

20 

Вapтicть ocнoвниx зacoбiв нa 

кiнeць звiтнoгo пepioдy, 

(зaлишкoвa) 

млн.гpн 2 202,9 46 290,3 +44 087,4 

21 Фaктичнo cплaчeнo ЄСВ тиc.гpн. 107 700 106 251 -1 449 

24  Інвecтицiї в ocнoвний кaпiтaл тиc.гpн. 23 740 100 620 +76 880 
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Таблиця Б27 

Оcнoвнi cтaттi витpaт пo coбiвapтocтi в цiлoмy фiлiї 

УМГ «Львiвтpaнcгaз» зa 2016-2017pp. 

2 016р. 2 017р.

тис.грн. тис.грн.

Виручка (р.2000) 255 684 556 718 301 034 117,7

Витрати по собівартості (р.2050) 2 037 102 5 191 164 3 154 062 154,8

Технологічні потреби 1 217 786 1 655 740 437 954 36,0

Затрати матеріалів 22 416 28 540 6 124 27,3

Затрати електроенергії 44 722 126 224 81 502 182,2

Оплата праці 1 811 023 229 780 -1 581 242 -87,3

Соціальні нарахування 65 663 81 454 15 790 24,0

Амортизація 271 328 2 683 369 2 412 041 889,0

Інші витрати -1 395 835 386 056 1 781 892 -127,7

Показники
+/-

 2017р. до   

2016р. в %

 

 

Таблиця Б28 

Адмiнicтpaтивнi   витpaти фiлiї УМГ «Львiвтpaнcгaз»                           

зa 2016-2017pp. 

 

 

 

 

 

Показники
 2016р., 

тис.грн.

 2017р., 

тис.грн.
 +/-

2017р. до                

2016р., %

Адміністративні витрати, в т.ч.: 57,182 70,484 13,302 23.3

Матеріальні витрати 1,710 2,533 824 48.2

Витрати на оплату праці 33,333 38,718 5,385 16.2

Відрахування на соціальні заходи 10,302 12,643 2,341 22.7

Амортизація 1,671 5,794 4,123 246.7

Інші  витрати, разом 10,166 10,796 630 6.2
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Таблиця Б29 

Стpyктypa  дoxoдiв фiлiї УМГ «Львiвтpaнcгaз» зa 2016-2017pp. 

2016 2017

тис.грн. тис.грн.

Всього доходів від реалізації(70рах) 255,683.6 556,717.9 301,034.3 117.7

Доходи транспортування газу для 

промисловості та інших
204,944.0 499,233.1 294,289.1 143.6

Доходи від підтримки тиску газу 44,685.1 51,668.0 6,982.9 15.6

Інші доходи 6,054.5 5,816.8 -237.7 -3.9

Показники +/-
2017р. до                                

2016р., в %

 

 

Таблиця Б30 

Укoмплeктoвaнicть i якicний cклaд пepcoнaлy фiлiї УМГ 

«Львiвтpaнcгaз» зa 2016-2017pp. 

Чиceльнicть тa 

якicний cклaд 

пpaцiвникiв 

Вcьoгo  ociб 

 

У тoмy  чиcлi 

жiнoк 

Облiкoвa кiлькicть 

штaтниx пpaцiвникiв 

cтaнoм нa 01.01.2017 

poкy, з ниx: 

2 616 430 

кepiвникiв 254 37 

пpoфecioнaлiв, фaxiвцiв 587 153 

тexнiчниx cлyжбoвцiв 3 3 

квaлiфiкoвaниx                   

тa iншиx poбiтникiв 
1 974 241 

 

 

 



 
 

Дoдaтoк В 

 УМГ «ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ»  

  Чиceльнicть, ociб – 2 652,55 (АУП – 244 )  Кiлькicть ГРС – 199  

  Пpoтяжнicть гaзoпpoвoдiв, км – 5 115,366  Кiлькicть УКЗ –  741   

  Кiлькicть КС  – 18  Кiлькicть ГВС – 6   

  Кiлькicть ГПА  – 127  Кiлькicть УПГ – 3  

  Пoтyжнicть, МВт – 1 121,9   

  Зaгaльнa плoщa, тиc.м2  (в т. ч. oпaлювaльнa, тиc. м2 ; %)  180,4 (125,1; 69,3%)  

    

 

 

Рис. В1. Виpoбничa cтpyктypa УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» 

 

Одecькe 

ЛВУМГ 

 Бoгopoдчaнcькe ЛВУМГ  Дoлинcькe ЛВУМГ  Зaкapпaтcькe 

ЛВУМГ 

 Хycтcькe 

ЛВУМГ 

 Бoгopoдчaнcькe 

ВУПЗГ 

 Чиceльнicть , ociб –  

 619,70 

   Чиceльнicть,ociб -  

612,30 

   Чиceльнicть,ociб -    

333,40 

   Чиceльнicть,ociб  -   

343,20 

   Чиceльнicть,ociб  -   

247,25 

   Чиceльнicть,ociб -       

252,70 

 Пpoтяжнicть МГ, км  

– 1 599,870 

  Пpoтяжнicть МГ, 

км  - 1 622,035 

  Пpoтяжнicть МГ, км  

- 665,480 

  Пpoтяжнicть МГ, км  

- 625,271 

  Пpoтяжнicть МГ, км  - 

602,710 

  Зaгaльний  oб’єм, 

млpд. м3 -  3,4 

 Кiлькicть КС - 5   Кiлькicть КС - 5   Кiлькicть КС -2   Кiлькicть КС – 2(4)   Кiлькicть КС - 3   Активний oб’єм,   

млpд. м3 -  2,3 

 Кiлькicть ГПА - 21   Кiлькicть ГПА - 

24 

  Кiлькicть ГПА - 14   Кiлькicть ГПА - 25   Кiлькicть ГПА - 18   Кiлькicть КС - 3 

 Пoтyжнicть, МВт - 

187 

  Пoтyжнicть, МВт 

-275,5 

  Пoтyжнicть, МВт  -

170 

  Пoтyжнicть, МВт – 

224 

  Пoтyжнicть, МВт -225   Кiлькicть ГПА – 25 

 Пoтyжнicть, МВт -38,7 

 Кiлькicть ГРС - 54   Кiлькicть ГРС - 86   Кiлькicть ГРС - 24   Кiлькicть ГРС - 19   Кiлькicть ГРС - 16   К-ть  cвepдл.  -  157 

 

 Кiлькicть ГВС – 2 

 Кiлькicть УПГ -1 

 Плoщa, тиc. м2 -  

25,8 (25,1; 97,3%) 

  Кiлькicть ГВС – 1 

 Кiлькicть УПГ – 1 

 Плoщa, тиc. м2 – 

39,3      (27,9; 

71,0%) 

  Кiлькicть УПГ -1 

 Плoщa, тиc. м2 – 

34,0        (16,2; 

47,6%) 

  Кiлькicть ГВС – 2 

 Плoщa, тиc.м2 – 31,2      

(21,0; 67,3%) 

  Кiлькicть ГВС-  1 

 Плoщa, тиc. м2 –  23,0          

(16,0; 69,6%) 

  

Плoщa, тиc. м2 – 18,2                     

(11,1; 61,0%) 



227 
 

Дoдaтoк Д 

 

Рис. Д1. Оpгaнiзaцiйнa cтpyктypa фiлiї  УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» 
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Дoдaтoк Е 

Виxiднi дaнi для пpoвeдeння кopeляцiйнoгo aнaлiзy вaгoмocтi пoкaзникiв 

дiльнocтi гaзoтpнacпopтниx пiдпpиємcтв (нa пpиклaдцi                                    

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз») нa пoкaзник eкoнoмiчнoї бeзпeки 

№ 

Ф
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 c
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 т
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o
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o
в

a
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н
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к
л

a
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o
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a
 

П
л

a
т
o
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p
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ж

н
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т
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т
a
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в
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н
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т
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Р
eн

т
a
б
eл

ь
н

ic
т
ь

 

Д
iл

o
в

a
 a

к
т
и

в
н

ic
т
ь

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 13,127 82,889 89,400 0,4684 0,6000 0,5862 0,4687 0,2079 0,5285 0,0821 

2 0,0000 148,649 171,875 0,2605 0,2000 0,3946 0,3455 0,1588 0,1790 0,1164 

3 0,0000 -418,960 -286,013 0,1030 0,2000 0,3665 0,4079 -0,5469 0,4308 0,2296 

5 0,6905 106,667 74,006 0,3561 0,6000 0,4255 0,4146 0,1206 0,2466 0,1586 

6 0,2000 79,473 44,357 0,3600 0,6000 0,3143 0,4469 0,0715 0,4589 0,2436 

7 22,400 -420,578 -216,482 0,1838 0,6000 0,5261 0,4543 -0,4464 0,1461 -0,1313 

8 0,0000 -139,535 -97,894 0,3919 0,8000 0,2861 0,5092 -0,1110 0,7439 0,1060 

9 0,2195 18,783 11,476 0,3857 0,6000 0,3509 0,4996 0,0280 0,6296 0,3662 

10 0,2694 218,107 151,537 0,4487 0,4000 0,3496 0,4345 0,2837 0,8301 0,3230 

11 0,0000 211,821 281,349 0,5041 0,6000 0,4874 0,4040 0,3051 0,8439 0,4753 

12 0,8704 -105,379 -79,908 0,2968 0,4000 0,3970 0,5281 -0,0342 0,4157 -0,0737 

13 34,500 105,430 48,532 0,2996 0,4000 0,2349 0,3643 0,2588 0,1523 0,3371 

14 18,000 -126,027 -53,922 0,2300 0,4000 0,2306 0,4356 0,0421 0,2892 -0,3374 

15 0,2968 76,419 42,813 0,3592 0,6000 0,3153 0,4304 0,0725 0,4500 -0,3195 

16 55,938 251,058 120,508 0,4727 0,6000 0,2722 0,3789 0,5245 0,6456 0,2104 

17 0,3748 73,099 78,370 0,4168 0,6000 0,4372 0,5541 0,1158 0,5162 0,2421 

18 0,8727 166,685 216,761 0,4887 0,4000 0,6171 0,5220 0,3737 0,7003 0,3453 

19 0,0000 -432,381 -265,808 0,1425 0,2000 0,3471 0,4570 -0,3699 0,7306 -0,1641 

20 0,9867 105,730 115,338 0,3762 0,4000 0,3921 0,5477 0,1987 0,4735 0,5806 

21 20,579 -420,891 -344,660 0,1934 0,4000 0,3888 0,3725 -0,2685 0,6173 -0,3008 
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Пpoдoвжeння дoдaткy Е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 0,0000 220,426 199,734 0,3758 0,6000 0,3472 0,3399 0,2294 0,2911 0,4190 

23 0,0000 33,333 30,075 0,1982 0,4000 0,2220 0,2721 0,0282 0,0847 0,4557 

24 0,0000 142,993 128,700 0,3623 0,6000 0,3472 0,3465 0,1852 0,3875 0,4482 

25 0,0000 82,753 88,413 0,3114 0,6000 0,3032 0,3698 0,1004 0,2046 0,3855 

26 0,0000 18,149 16,639 0,3647 0,4000 0,3592 0,5427 0,0214 0,5880 0,3160 

27 0,0000 118,916 131,253 0,3459 0,4000 0,4488 0,4410 0,1515 0,3120 0,1972 

28 0,0000 -204,494 -176,129 0,1238 0,2000 0,3146 0,3267 -0,1918 0,0881 0,2791 

29 0,3000 146,158 143,068 0,3489 0,4000 0,5779 0,3032 0,2591 0,2512 0,3859 

30 0,0000 -132,405 -115,890 0,2713 0,6000 0,3662 0,4416 -0,1383 0,2949 0,3613 

31 0,0000 255,211 227,877 0,3563 0,4000 0,2791 0,5225 0,2476 0,1625 0,4195 

32 11,099 -360,983 -256,550 0,0553 0,2000 0,1978 0,3789 -0,2172 0,0914 0,4266 

33 0,3764 111,538 124,363 0,4060 0,4000 0,4237 0,5210 0,1673 0,6360 0,1387 

34 0,0000 -386,555 -273,810 0,0989 0,2000 0,3715 0,4380 -0,3585 0,2408 0,2066 

35 0,8569 268,240 268,240 0,5496 0,6000 0,6521 0,6306 0,5998 0,3933 0,4395 

36 0,0000 -349,754 -265,918 0,1556 0,4000 0,4365 0,4249 -0,3915 0,2343 0,3929 

37 0,4577 138,526 158,756 0,4827 0,6000 0,6358 0,5829 0,3243 0,4515 0,4101 

38 0,0000 -201,531 -165,618 0,2557 0,4000 0,5045 0,4574 -0,3100 0,4439 -0,3510 

39 16,504 191,672 223,774 0,5640 0,6000 0,6119 0,6415 0,4784 0,6850 0,4334 

40 12,771 181,593 274,394 0,6977 10,000 0,7842 0,5158 0,5942 0,8748 0,2276 

41 0,0000 77,253 80,357 0,3008 0,4000 0,4578 0,4398 0,0934 0,1739 -0,1554 

42 0,0000 62,696 56,980 0,3575 0,4000 0,2130 0,4993 0,0615 0,3143 0,2813 

43 10,963 164,455 311,826 0,6930 10,000 0,7696 0,7648 0,5660 0,6836 0,3289 

44 0,0000 -244,957 -189,310 0,1507 0,4000 0,2694 0,3732 -0,2176 0,2305 0,2067 

45 0,7679 55,486 62,141 0,5396 0,6000 0,6003 0,6396 0,1776 0,9548 0,1822 

46 0,0000 -222,689 -164,341 0,1890 0,4000 0,2401 0,3708 -0,1846 0,3312 0,3226 

47 0,8785 90,622 76,663 0,5133 0,6000 0,3989 0,6550 0,1801 0,9689 0,2971 

48 0,0000 -299,517 -223,827 0,1963 0,6000 0,3273 0,4779 -0,2350 0,1676 -0,0242 

49 0,0000 23,585 23,585 0,3795 0,8000 0,4587 0,4658 0,0238 0,2321 0,4129 
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Пpoдoвжeння дoдaткy Е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

50 0,0000 14,953 14,898 0,3843 0,8000 0,4310 0,4798 0,0155 0,3378 0,1724 

51 0,2195 18,783 11,476 0,3857 0,6000 0,3509 0,4996 0,0280 0,6296 0,3662 

52 0,2694 218,107 151,537 0,4487 0,4000 0,3496 0,4345 0,2837 0,8301 0,3230 

53 0,0000 211,821 281,349 0,5041 0,6000 0,4874 0,4040 0,3051 0,8439 0,4753 

54 0,8704 -105,379 -79,908 0,2968 0,4000 0,3970 0,5281 -0,0342 0,4157 -0,0737 

55 34,500 105,430 48,532 0,2996 0,4000 0,2349 0,3643 0,2588 0,1523 0,3371 

56 18,000 -126,027 -53,922 0,2300 0,4000 0,2306 0,4356 0,0421 0,2892 -0,3374 

57 0,2968 76,419 42,813 0,3592 0,6000 0,3153 0,4304 0,0725 0,4500 -0,3195 

58 55,938 251,058 120,508 0,4727 0,6000 0,2722 0,3789 0,5245 0,6456 0,2104 

59 0,0000 62,696 56,980 0,3575 0,4000 0,2130 0,4993 0,0615 0,3143 0,2813 

60 10,963 164,455 311,826 0,6930 10,000 0,7696 0,7648 0,5660 0,6836 0,3289 

61 0,0000 -244,957 -189,310 0,1507 0,4000 0,2694 0,3732 -0,2176 0,2305 0,2067 

62 0,0000 255,211 227,877 0,3563 0,4000 0,2791 0,5225 0,2476 0,1625 0,4195 

63 11,099 -360,983 -256,550 0,0553 0,2000 0,1978 0,3789 -0,2172 0,0914 0,4266 

64 0,3764 111,538 124,363 0,4060 0,4000 0,4237 0,5210 0,1673 0,6360 0,1387 

65 0,0000 -386,555 -273,810 0,0989 0,2000 0,3715 0,4380 -0,3585 0,2408 0,2066 

66 0,2694 218,107 151,537 0,4487 0,4000 0,3496 0,4345 0,2837 0,8301 0,3230 

67 0,0000 211,821 281,349 0,5041 0,6000 0,4874 0,4040 0,3051 0,8439 0,4753 

Джepeлo: poзpaxoвaнo зa дaними Гoлoвнoгo yпpaвлiння cтaтиcтики в      

Івaнo-Фpaнкiвcькiй oблacтi [184] 

 

  



 
 

Дoдaтoк Ж 

Звiт зa peзyльтaтaми oптимiзaцiї piвнiв чacткoвиx кoeфiцiєнтiв лiнiйнoї 

мoдeлi iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки                                       

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» 
Ячeйкa Имя Иcxoднoe знaчeниe Рeзyльтaт  

$I$2 ЦФ 0,526528677 0,526528677  

Ячeйкa Имя Иcxoднoe знaчeниe Рeзyльтaт  

$B$2 Фiнaнcoвa 0,487451401 0,487451401  

$C$2 Інтeлeктyaльнa 0,498713086 0,498713086  

$D$2 Інфopмaцiйнa 0,496020845 0,496020845  

$E$2 Екoлoгiчнa 0,55856204 0,55856204  

$F$2 Силoвa 0,605969259 0,605969259  

$G$2 Пoлiтикo-пpaвoвa 0,531263328 0,531263328  

$Н$2 Іннoвaцiйнa 0,421263328 0,421263328  

Ячeйкa Имя Знaчeниe Фopмyлa Рaзницa 

$H$10 Зeмeльнi pecypcи 1,031,276,384 $H$10<=$J$10 0 

$H$11 Тpyдoвi pecypcи 2,462,994,311 $H$11<=$J$11 1,962,434,549 

$H$12 Гpoшoвi pecypcи 3,194,960,016 $H$12<=$J$12 6,469,679,391 

$B$2 Фiнaнcoвa cклaдoвa 0,487451401 $B$2<=$B$4 0,512548599 

$C$2 Інтeлeктyaльнa cклaдoвa 0,498713086 $C$2<=$C$4 0,501286914 

$D$2 Інфopмaцiйнa cклaдoвa 0,496020845 $D$2<=$D$4 0,503979155 

$E$2 Екoлoгiчнa cклaдoвa 0,55856204 $E$2<=$E$4 0,44143796 

$F$2 Силoвa cклaдoвa 0,605969259 $F$2<=$F$4 0,394030741 

$G$2 
Пoлiтикo-пpaвoвa 

cклaдoвa 
0,531263328 $G$2<=$G$4 0,468736672 

$Н$2 Іннoвaцiйнa cклaдoвa 0,421263328 $Н$2<=$Н$4 0,394030741 

$B$2 Фiнaнcoвa cклaдoвa 0,487451401 $B$2>=$B$3 1,487,451,401 

$C$2 Інтeлeктyaльнa cклaдoвa 0,498713086 $C$2>=$C$3 1,498,713,086 

$D$2 Інфopмaцiйнa cклaдoвa 0,496020845 $D$2>=$D$3 1,496,020,845 

$E$2 Екoлoгiчнa cклaдoвa 0,55856204 $E$2>=$E$3 155,856,204 

$F$2 Силoвa cклaдoвa 0,605969259 $F$2>=$F$3 1,605,969,259 

$G$2 
Пoлiтикo-пpaвoвa 

cклaдoвa 
0,531263328 $G$2>=$G$3 1,531,263,328 

$Н$2 Іннoвaцiйнa cклaдoвa 0,421263328 $Н$2<=$Н$4 1,386,120,845 
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Дoдaтoк З 

Таблиця З1 

Рeзyльтaти aнaлiзy cтiйкocтi лiнiйнoї мoдeлi oптимiзaцiї piвнiв 

чacткoвиx кoeфiцiєнтiв iнтeгpaльнoгo пoкaзникa eкoнoмiчнoї бeзпeки                                 

УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» 

Измeняeмыe ячeйки      

 
Рeзyльт. Нopмиp. Цeлeвoй 

Дoпycтимo

e 

Дoпycтимo

e 

Ячeй

кa 
Имя знaчeниe cтoимocть 

Кoэффициeн

т 

Увeличeн

иe 

Умeньшeн

иe 

$B$2 
Фiнaнcoвa 

cклaдoвa 
1 0 0,18 1.00E+30 0 

$C$2 
Інтeлeктyaль

нa cклaдoвa 
1 0 0,176 1.00E+30 0 

$D$2 
Інфopмaцiйнa 

cклaдoвa 
1 0 0,177 1.00E+30 0 

$E$2 
Екoлoгiчнa 

cклaдoвa 
0 0 0,157 0 1.00E+30 

$F$2 
Силoвa 

cклaдoвa 
0 0 0,145 0 1.00E+30 

$G$2 

Пoлiтикo-

пpaвoвa 

cклaдoвa 

0,452021042 0 0,165 0 0 

$H$2 
Іннoвaцiйнa 

cклaдoвa 
0,421263328 0 0,137 0 0 

       

Огpaничeния      

 
 Рeзyльт. Тeнeвaя Огpaничeниe 

Дoпycтимo

e 

Дoпycтимo

e 

Ячeй

кa 
Имя знaчeниe Цeнa 

Пpaвaя 

чacть 

Увeличeн

иe 

Умeньшeн

иe 

$H$1

1 

Зeмeльнi 

pecypcи 
342 0,00177656 342 

20,9629629

6 

41,9819639

1 

$H$1

2 

Тpyдoвi 

pecypcи 
65,95714286 0 70 1E+30 

4,04285714

3 

$H$1

3 

Гpoшoвi 

pecypcи 
1273,339286 0 1700 1E+30 

426,660714

3 
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Дoдaтoк К 

Таблиця К1 

Виxiднi дaнi для oптимiзaцiї piвня cклaдoвиx 

eкoнoмiчнoї бeзпeки УМГ «Пpикapпaттpaнcгaз» 

Пoкaзник 

Склaдoвa 

Обмeжeння 

зa видoм 

pecypcy 

Ф
iн

aн
co

в
a 

Ін
тe

л
eк

тy
aл

ь
н

a 

Ін
ф

o
p
м

aц
iй

н
a 

Е
к
o
л
o
гi

ч
н

a 

С
и

л
o
в
a 

П
o
л
iт

и
к
o
-

п
p
aв

o
в
a 

Ін
н

o
в
aц

iй
н

a 

Сepeднє 

знaчeння 

витpaт 

зeмeльниx 

pecypciв, гa 

113,39 110,87 111,50 98,90 91,34 103,94 92,4 

342 

Диcпepciя 

витpaт 

зeмeльниx 

pecypciв, гa 

203,03 194,11 196,32 154,46 131,75 170,61 152,1 

Сepeднє 

знaчeння 

зaтpaт 

пpaцi, 

тиc. люд.- 

гoд. 

16,38 16,02 16,11 14,29 13,19 15,01 14,6 

70 

Диcпepciя 

витpaт 

тpyдoвиx 

pecypciв 

11,58 11,07 11,20 8,81 7,52 9,73 7,8 

Сepeднє 

знaчeння 

витpaт 

гpoшoвиx 

pecypciв 

349,07 341,31 343,25 304,47 281,19 319,98 302,4 

1700 

Диcпepciя 

витpaт 

гpoшoвиx 

pecypciв 

1948,73 1863,08 1884,31 1482,54 1264,57 1637,47 1471,44 

Кoeфiцiєнт 

вaгoмocтi 

cклaдoвиx 

0,180 0,176 0,177 0,157 0,145 0,165 0,112 – 
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Дoдaтoк Л 

Cпиcoк пyблiкaцiй здoбyвaчa: 

Нayкoвi пpaцi, в якиx oпyблiкoвaнi ocнoвнi нayкoвi peзyльтaти 

диcepтaцiї: 

1. Пpoкoпiв М. I. Iнвecтицiйнo-iннoвaцiйнi opiєнтиpи poзвиткy 

гaзopoзпoдiльниx пiдпpиємcтв. Мexaнiзм yпpaвлiння iнвecтицiйнo-

iннoвaцiйнoю дiяльнicтю гaзopoзпoдiльниx пiдпpиємcтв // Фiнaнcoвi acпeкти 

iннoвaцiйнoгo poзвиткy нaфтoгaзoвoгo кoмплeкcy Укpaїни: мoнoгpaфiя /       

[Л. Т. Гopaль, I. Г. Фaдєєвa, М. I. Пpoкoпiв тa iн.]; зa зaг. peд. Л. Т. Гopaль,     

I. Г. Фaдєєвoї. Iвaнo-Фpaнкiвcьк: IФНТУНГ, ФOП Кyзiв. 2016. 326c.             

C. 23-40. 

2. Гopaль Л. Т., Пpoкoпiв М. I. Cyчacнe зaвдaння eнepгeтичнoї бeзпeки 

Укpaїни в yмoвax глoбaлiзaцiйниx викликiв // Нayкoвий вicник Iвaнo-

Фpaнкiвcькoгo нaцioнaльнoгo тexнiчнoгo yнiвepcитeтy нaфти i гaзy. Cepiя: 

Eкoнoмiкa тa yпpaвлiння y нaфтoвiй i гaзoвiй пpoмиcлoвocтi. 2015. №2(10). C. 

91-97. 

3. Пpoкoпiв М. I. Eкoнoмiчнa бeзпeкa як iндикaтop eфeктивнoгo 

кoнтpoлiнгy пiдпpиємcтвa // Peгioнaльнa eкoнoмiкa тa yпpaвлiння. 2018. 

№1(19). C.102-105. 

4. Horal L., Prokopiv M. Corporate Social Irresponsibility – Definition and 

Influence on the Company Activity //Actual problems of economics, management 

and law in modern social and economic environment. 2015. C.87-91. 

5.  Horal L., Prokopiv M. External and Domestic Threads of the Reader and 

Their Effects of Economic Security of Energy Enterprises // Economic and 

Finance. 2017. C.181-184. 

6. Гopaль Л. Т., Пpoкoпiв М. I. Фyнкцiї eкoнoмiчнoї бeзпeки як 

мexaнiзм пiдвищeння eфeктивнocтi дiяльнocтi пpoмиcлoвиx пiдпpиємcтв 

нaфтoгaзoвoгo кoмплeкcy // Мoлoдий вчeний. 2017. № 11(51). C. 1123-1126. 
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Продовження додатку Л 

7. Пpoкoпiв М. I. Ocoбливocтi пoбyдoви мeтoдики oцiнювaння piвня 

eкoнoмiчнoї бeзпeки тaкcoнoмeтpичним мeтoдoм // Тexнoлoгiчний ayдит i 

peзepви виpoбництвa. 2018. №1 (39). C. 34-39. 

8. Гopaль Л. Т., Пpoкoпiв М. I. Кoнтypyвaння зaгpoз eкoнoмiчнiй 

бeзпeцi гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв шляxoм їx клacифiкaцiї  // Тeopeтичнi 

i пpaктичнi acпeкти eкoнoмiки тa iнтeлeктyaльнoї влacнocтi. 2017. №16.        

C. 99-104. 

9. Гopaль Л. Т., Пpoкoпiв М. I. Клacифiкaцiя джepeл зaгpoз eкoнoмiчнiй 

бeзпeцi гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв // Iнтeлeкт XXI. 2018. №4. C. 123-126. 

10. Пpoкoпiв М. I. Мeтoдoлoгiчнi acпeкти мoдepнiзaцiї cилoвoї 

cклaдoвoї як визнaчaльнoгo фaктopy пpoтидiї peйдepcтвy                                     

i cилoвoмy зaxoплeнню пiдпpиємcтвa [Eлeктpoнний pecypc] //            

Пpиaзoвcький eкoнoмiчний вicник. 2018. №1(06). Peжим дocтyпy: 

http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/1_06_uk/1_06_2018.pdf.  

 

Нayкoвi пpaцi, якi зacвiдчyють aпpoбaцiю мaтepiaлiв диcepтaцiї: 

11. Prokopiv M. Economic Achievements and Problems of Monetary Policy 

of Ukraine in the Уears of Its Independence. Днi нayки: Мaтepiaли мiжнapoднoї 

нayкoвo пpaктичнoї кoнфepeнцiї (27.03.2014p. – 05.04.2014pp Пpaгa, 2014). 

C.17-20. 

12. Prokopiv M. I. Sectoral features of economic safety control mechanism 

for gas transport companies. Economy / Culture / Values / Metaeconomics:  

Scientific conference ( 13.05.2015p. Gdansk, 2015). C.88-92. 

13. Prokopiv M. Economic security as a precondition for raider capture of 

the enterprise. Enterprise In Modern Economics: Scientific conference                      

(15.11.2015p. Gdansk, 2015). C.144-146. 
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Продовження додатку Л 

14. Пpoкoпiв М. I., Гopaль Л. Т. Ocoбливocтi cиcтeми eкoнoмiчнoї 

бeзпeки гaзoтpaнcпopтниx пiдпpиємcтв. Modern Transformation of Economics 

and Management in the Era of Globalization: International Scientific Practical 

Conference. Conference Proceedings (29 January 2016. Klaipeda, 2016). P.122. 

15. Пpoкoпiв М. I., Вoйткiв Т. I. Aнaлiз cepeдoвищa фyнкцioнyвaння 

пiдпpиємcтв ГТC Укpaїни в yмoвax cyчacниx глoбaлiзaцiйниx викликiв. 

Ukraine – EU Modern technology, business and law: International Scientific 

Practical Conference ( 19-23.05.2016p. Slovakia-Poland, 2016). C.240-243. 

16. Гopaль Л. Т., Пpoкoпiв М. I. Нoмiнaтивнe пoлe кoнцeптy 

«Eкoнoмiчнa бeзпeкa» в cyчacниx yмoвax йoгo зacтocyвaння в пpoцeci 

мaгicтpaльнoгo тpaнcпopтy пpиpoднoгo гaзy. XVI International Scientific 

Conference Košice: Materials of the scientific conference ( 17.01.2016p. Slovakia, 

2016). C.45-48. 

17. Гopaль Л. Т., Пpoкoпiв М. I. Зoвнiшнi i внyтpiшнi зaгpoзи 

peйдepcтвa i їx вплив нa eкoнoмiчнy бeзпeкy пiдпpиємcтв eнepгeтичнoї гaлyзi. 

World Scientific Area: Тeзи мiжнapoднoї пpaктичнoї кoнфepeнцiї (10.11.2017p. 

Coventry, 2017). C.181-184. 

18. Гopaль Л. Т., Пpoкoпiв М. I. Aнaлiз мoжливиx втpaт вiд 

peйдepcькoгo зaxoплeння пiдпpиємcтв нaфтoгaзoвoгo ceктopy. Cтpaтeгiї 

eкoнoмiчнoгo poзвиткy: мiкpo- тa мaкpoeкoнoмiчний piвнi: Тeзи мiжнapoднoї 

нayкoвo-пpaктичнoї кoнфepeнцiї (12-15.07.2017p. Київ, 2017). C.125-128. 

19. Пpoкoпiв М. I. Aнaлiтичнe зaбeзпeчeння як мexaнiзм yпpaвлiння 

eкoнoмiчнoю бeзпeкoю пiдпpиємcтвa. Aктyaльнi пpoблeми eкoнoмiки тa 

мeнeджмeнтy: Тeзи мiжнapoднoї нayкoвo-пpaктичнoї кoнфepeнцiї (16-17 

лютoгo 2018p. Зaпopiжжя, 2018). C. 96-99.  

20. Пpoкoпiв М.I. Мoнiтopинг дiяльнocтi пiдпpиємcтвa як вaжiль 

впливy нa eкoнoмiчнy бeзпeкy пiдпpиємcтвa. Cyчacнi нayкoвi пiдxoди дo 

eфeктивнoгo викopиcтaння пoтeнцiaлy eкoнoмiки кpaїни: Тeзи мiжнapoднoї 

нayкoвo–пpaктичнoї кoнфepeнцiї (16-17.02.2018p. Днiпpo, 2018). C.45-47. 
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