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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У сучасних умовах господарювання

процес

успішного функціонування українських підприємств багато в чому залежить
від модернізації

їх діяльності в сфері забезпечення економічної безпеки.

Адже вітчизняна економіка перебуває у стані трансформації, що вимагає від
усіх підприємств, незалежно від форм власності та методів господарювання,
вміння виживати в умовах конкурентної боротьби, пристосовуватись до
динамічних змін в політиці, економіці і суспільстві

в цілому. Успішне

функціонування підприємств в умовах мінливого середовища можливе
тільки за наявності системи економічної безпеки (далі СЕБ), завданнями якої
є прогнозування значущих подій, реагування та попередження загроз. Також
слід відмітити, що для забезпечення безпечної роботи підприємства
необхідно створення системи комплексного захисту, яка є самостійною,
відособленою від інших систем підприємства, наприклад, виробничих. Але її
відособленість є відносною, тому що СЕБ – це складний елемент управління
підприємством в цілому. Типових рецептів для цього не існує: СЕБ
індивідуальна на кожному підприємстві, тому що залежить від унікальної
сукупності внутрішніх та зовнішніх факторів.
Наукові та практичні проблеми, пов’язані з економічною безпекою
суб’єктів різних рівнів управління економікою, і шляхи їх вирішення
відображені в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених: І. Бінька,
В. Геєця, Б. Губського, Л. Гурвица, А. Ізмалкова, М. Кизима, Т. Клебанової,
М. Куркіна, О. Новікової, Н. Реверчук, В. Сенчагова, Т. Хайлової.
Управлінню зовнішньоекономічною діяльністю підприємств присвячені
роботи В. Горчакова, В. Литвиненко, І. Коломієць, М. Яновського та ін.
Проте комплексний науково-методичний підхід до управління економічною
безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємств залишається на етапі
формування. Значущим напрямом досліджень є наукове обґрунтування
комплексу

методів

підприємства.

управління

економічною

безпекою

діяльності

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Магістерська робота є фрагментом ініціативної науково-дослідної роботи
кафедри

менеджменту:

"Удосконалення

організаційно-економічних

механізмів розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств" ( номер
держреєстрації №0114U001134). Особистий вклад автора - науковопрактичні підходи до формування динамічної системи економічної безпеки
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка науковопрактичних рекомендацій щодо ефективного управління економічною
безпекою

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства

на

основі

формування динамічної системи.
Для досягнення поставленої мети було поставлено та вирішено такі
завдання:
–

уточнити сутність понять «економічна безпека підприємства» та

«економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства»;
–

розглянути концептуальні положення управління економічною

безпекою підприємства;
–

систематизувати підходи до управління економічною безпекою

зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
–

проаналізувати показники діяльності ТОВ «Агромат»;

–

визначити суб’єктів внутрішнього та зовнішнього середовищ

керамічного підприємства, які є носіями загроз економічній безпеці
зовнішньоекономічної діяльності, й розподілити їх на групи;
–

оцінити

рівень

економічної

безпеки

зовнішньоекономічної

діяльності ТОВ «Агромат»;
–

визначити інструменти, які використовуються для забезпечення

економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності на ТОВ «Агромат»;
–

надати рекомендації щодо формування динамічної системи

економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Об’єктом дослідження є процес зовнішньоекономічної діяльності
підприємства.
Предметом дослідження є методи та інструменти управління
економічною

безпекою

зовнішньоекономічної

діяльності

керамічного

підприємства.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою
дослідження є фундаментальні положення загальної економічної теорії,
наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців з питань
планування й організації зовнішньоекономічної діяльності підприємств та
управління їх економічною безпекою.
У процесі дослідження застосовувалися такі методи: теоретичне
узагальнення – для уточнення понятійного апарату щодо економічної безпеки
підприємства; статистичний аналіз – для вивчення, групування та
порівняння емпіричних даних з метою дослідження тенденцій розвитку
зовнішньоекономічних зв’язків; експертне оцінювання – для ранжування
факторів економічної безпеки діяльності підприємства; кластерний аналіз –
для обґрунтування інформаційної бази оцінювання економічної безпеки
стану підприємства; методи нечіткого логічного висновку – для обробки
значень показників, заданих нечіткими термами, у ході оцінювання
економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності. Інформаційну базу
дослідження склали офіційні матеріали Державного комітету статистики
України, а також фінансова та оперативна звітність досліджуваного
підприємства.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
–

удосконалено підхід до формування СЗЕБ, а саме запропоновано

формувати подібні системи на засадах динамічності, тобто постійній обробці
поточної інформації, яка компенсує недолік апріорних даних. Проблему
оперативного оновлення інформації в запропонованій моделі економічної
безпеки пропонується вирішити шляхом покладання функцій через посадові
обов'язки на відповідальних осіб бізнес-підрозділів підприємства;

–

набуло

подальшого

розвитку

науково-понятійний

апарат

забезпечення економічної безпеки, зокрема уточнено поняття "економічна
безпека ЗЕД", "динамічна система економічної безпеки підприємства".
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що
висновки та пропозиції роботи можуть знайти конкретну реалізацію в
діяльності ТОВ «Агромат» в частині рекомендацій щодо формування
динамічної системи економічної безпеки ЗЕД(акт впровадження №519 від
18.12.2015).
Апробація результатів. Основні висновки, положення та результати
дослідження

оприлюднено

«Инновационнаяэкономика:

на:

науково-практичній

перспективыразвитие

и

конференції

совершенствия»

(Курськ, Росія, 2013), ХХХІ Міжнародній науково-практичній конференції
:сучасні наукові дослідження 2015 ( Чернівці, Україна).
Публікації.За

результатами

дипломної

роботи

освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» опубліковано 3 наукові праці.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми роботи, сформульовано мету,
завдання, предмет і об’єкт дослідження, визначено наукову новизну та
практичне значення отриманих результатів і запропонованих рекомендацій.
У першому розділі – “Теоретичні основи управління економічною
безпекою зовнішньоекономічної діяльності” – уточнено сутність поняття
«економічна безпека підприємства», виявлено й розкрито сутність його
складових: економічної безпеки стану підприємства та економічної безпеки
діяльності підприємства, виявлено й логічно обґрунтовано взаємозв’язок між
ними.
Послідовне уточнення змісту і сутності категорій та понять, що є
близькими до поняття «економічна безпека підприємства», дозволило
визначити, що небезпека – це загроза заподіяння підприємству шкоди,
можливість якої близька до здійснення; загрози виникають на підґрунті

суперечностей, що є економічними відносинами з приводу реалізації
економічних інтересів суб’єктів; економічні інтереси – це об’єктивні
спонукальні мотиви господарської діяльності. З одного боку, існування
загроз реалізації економічних інтересів актуалізує питання формування
системи безпеки, з іншого – створення дієвої системи управління
економічною безпекою відноситься до першорядних інтересів підприємства.
З цієї позиції підприємствам притаманне прагнення досягнення безпеки
стану та безпеки діяльності.
У роботі пропонується розглядати економічну безпеку підприємства,
виділяючи дві її складові: статичну – економічна безпека стану підприємства
та динамічну – економічна безпека діяльності підприємства.

Економічна

безпека стану підприємства – це таке економічне положення підприємства,
що характеризується цілісністю й захищеністю підприємства від негативного
впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ.

Економічна

безпека діяльності підприємства – це такі умови господарювання, в яких
реально існують та суб’єктивно усвідомлюються можливості щодо реалізації
його економічних інтересів відповідно до обраної місії. Виділені складові є
взаємопов’язаними і взаємозалежними. Сталість існування, цілісність,
незалежність і захищеність щодо небажаних зовнішніх та внутрішніх змін,
що характеризує економічну безпеку стану підприємства, становлять
підґрунтя для досягнення визначених цілей, а отже, є безпосереднім
інтересом суб’єкта господарювання і, таким чином, здійснюють істотний
вплив на економічну безпеку діяльності.
Статична складова економічної безпеки не є незмінною, оскільки
фактори, що її обумовлюють, динамічні, при цьому оцінкою економічної
безпеки стану фіксується становище підприємства, що склалося на момент
оцінювання.

Оцінка

економічної

безпеки

діяльності

підприємства

характеризує економічну безпеку в періоді і для періоду, що є наступним з
моменту оцінювання, відображає перспективи змін інтересів носіїв загроз,
які впливають на можливості реалізації економічних інтересів підприємства.

З одного боку, економічна безпека стану підприємства залежить від
результатів його діяльності у попередньому періоді, а з іншого – цей
результат залежить від наявних можливостей здійснення фінансовогосподарської діяльності, які відображаються оцінкою економічної безпеки
діяльності підприємства, а також піддаються впливу факторів зовнішнього та
внутрішнього середовищ, що не були враховані такою оцінкою.
Діяльність, спрямовану на досягнення економічної безпеки ЗЕД,
схематично представлено у вигляді організаційно-економічного механізму
управління економічною безпекою ЗЕД підприємства (рис.1). Починаючи
свою діяльність у напрямі ЗЕД, керівництво підприємства визначає основні
принципи управління, які є першочерговими правилами його діяльності. Дані
принципи дають можливість визначати основні цілі діяльності та завдання з
їх досягнення, що вимагає від підприємства виконання однієї з його
управлінських функцій, а саме функції прогнозування. Першочерговим
завданням функції прогнозування є визначення внутрішніх та зовнішніх
перспектив розвитку підприємства, сильних та слабких сторін організації,
прогноз зміни кон’юнктури ринків з якими вже відбувається ЗЕД, або тільки
планується, аналіз можливостей та перспектив формування портфеля
варіантів ЗЕД, встановлення потенційних та бажаних результатів діяльності і
визначення шляхів їх досягнення.
Окрім того, прогнозуваннявключає в себе виконання таких функцій:
–

аналізконкурентів, споживачів, системистимулюваннязбутутощо;

–

аналізринковихможливостей

та

небезпек,

щосприяютьабоускладнюютьреалізаціюможливого портфелю варіантів ЗЕД;
–

прогнозуавннятенденційрозвитку

економічних,

технологічних,

ринку
соціальних,

екологічнихправових та іншихчинників;
–

аналіздовгостроковихпроектів та планів.

піддієюрізного

роду

науково-технічних,

Рис.1 Структура
організаційно-економічного
механізму
управління економічною безпекою ЗЕД підприємства
В рамках керованої підсистеми, якою в даному випадку виступає ЗЕД,
виділено функцію взаємоузгодженості, яка передбачає проведення оцінки
рівня економічної безпеки ЗЕД підприємства. Результат отриманої оцінки
впливає на прийняття управлінського рішення щодо ЗЕД, а також є
необхідною для виявлення проблемних зон діяльності підприємства.

Роботу організаційно-економічного механізму управління економічною
безпекою ЗЕД підприємства необхідно розглядати як діяльність, спрямовану
на досягнення цілей управління, а критерієм стану такого механізму
визначати рівень економічної безпеки ЗЕД. Проте, визначення ступеня
досягнення цілей управління є досить складною задачею, що вимагає
ретельного підходу до вибору показників, які впливають на рівень
економічної безпеки ЗЕД підприємства. Ці показники мають комплексно
визначати рівень економічної безпеки ЗЕД підприємства, характеризувати
діяльність підприємства, його короткострокові та довгострокові результати
як у середині підприємства так і за його межами.
Послідовність

процесу

забезпечення

економічної

безпеки

ЗЕД

керамічного підприємства подано на рис 2.

Рис. 2. Укрупнена блок-схема процесу управління економічною
безпекою ЗЕД підприємства

Представлені на рис. 2 блоки розділено на дві основні складові – аналіз
стану економічної безпеки ЗЕД на підприємстві та заходи, щодо його
підвищення та підтримки.
Аналіз стану економічної безпеки ЗЕД передбачає збір та обробку
даних по основним аспектам економічної безпеки, аналіз факторів впливу на
рівень економічної безпеки ЗЕД, проведення оцінки.
Заходи, щодо підвищення або підтримки економічної безпеки ЗЕД
передбачають

вибір

та

обґрунтування

гранично

допустимого

рівня

економічної безпеки ЗЕД, вибір інструментарію підвищення або підтримки
рівня економічної безпеки, формування варіантів управлінських рішень.
У другому розділі – «Оцінка та аналіз економічної безпеки
підприємства – суб’єкта ЗЕД» – розглянуто організаційно-економічна
характеристика ТОВ «Агромат», виявлено групи суб’єктів у внутрішньому та
зовнішньому середовищі, які є носіями загроз економічній безпеці ЗЕД
підприємства, розроблено методичний підхід до комплексного оцінювання
економічної безпеки ЗЕД підприємства.
Дослідження проведено на базіПТК ТОВ «Агромат», яке представляє
собою багатопрофільний холдинг, який реалізує ряд власних проектів, серед
яких виробництво декоративних керамічних виробів, видобуток сировини,
сервісний центр, доставка і логістика по всій території Україні, так і за її
межами, навчальний центр, туристичне агентство і ресторани.
Для виявлення загроз економічній безпеці було здійснено діагностику
мікросередовища (аналіз галузі, споживачів, постачальників та конкурентів)
табл. 1.
Таблиця 1. Основніекономічні показники, що характеризують ринок
Показник

Характеристика

1

2

Продовження таблиці 1
1

2

Розмір ринку

Потенційна ємність українського ринку виробництва кераміки
оцінюється у натуральному вираженні – 157 млн. м2.

Темпи зростання ринку

Галузь безпосередньо залежить від динаміки попиту на керамічні
вибори: чим він активніше, тим більшими є перспективи
керамічного ринку. Експорт керамічних виробів попри негативні
зовнішні та внутрішні фактори продовжує зростати.

Ступінь життєвого циклу

Зрілість

Кількість компаній у галузі

Найбільшим експортером української плитки за кордон у 2014
році став вітчизняний виробник плитки ПАТ "Харківський
плитковий завод". Ця компанія контролює понад третину
експортованої плитки. Друге і третє місця посідають компанії
ПТК ТОВ «Агромат»" і ТОВ "АТЕМ" з частками ринку 23 % і 13
%

Ступінь
вертикальної
Досить високий ступінь
інтегрованості
Легкість виходу на ринок та
Існують бар’єри при вході та виході з нього
виходу з нього
Продовжується
вдосконалення
продукції,
виготовлення
Характеристика продукції
унікальних зразків керамічної продукції. Продукція має
відповідати встановленим стандартам.
Керамічні вироби в Україні, залежно від типу, та фірми
Рівень ціни
виробника мають широкий діапазон цін.
Характер виробництва
Крива досвіду
Економія на масштабах
Прибутковість галузі

Основний компонент – глина та каолін закуповується
вітчизняних видобувних компаніях. Для виробництва яксної
кераміки необхідне сучасне високотехнологічне обладнання.
Є важливим фактором у даній галузі
Можлива економія за рахунок транспортування великих партій
продукції одному покупцю, , або наявність власної сировини.
Прибутковість вище середнього рівня: підвищення цін на
сировину веде до зростання цін та падіння попиту. При стійкому
попиті ціни збільшуються повільно.

Розраховано автором на основі джерела [23]
Було

також досліджено

фактори

макросередовища

(політичні,

економічні, соціальні, демографічні тощо) та визначено основні загрози
(табл.2).

Таблиця. 2.Загрози економічній безпеці
Середовище
1

Загроза
2
Недосконалість податкового законодавства, високі процентні
ставки за довгостроковими банківськими кредитами, зниження
обсягів інвестиційних вкладень
Зміна валютного курсу

Макросередовище

Корупція (проведення перевірок або оперативних заходів на
замовлення конкурентів, проведення перевірок або оперативних
заходів з метою вимагання хабарів, сірі схеми розмитнення
продукції конкурентів

Мікросередовище

Внутрішнє середовище

Погіршення стосунків з постачальниками (зміна цінової
політики на постачання сировини, ресурсів та комплектуючих,
зміна умов постачання ресурсів, сировини та комплектуючих).
Зменшення попиту на продукцію підприємства (з боку
споживачів відмова від закупівель, вимоги змінити умови
поставки на менш вигідні для підприємства).
Посилення конкурентної боротьби (жорстка цінова конкуренція
у сегменті С, зміцнення конкурентних переваг стратегічних
конкурентів у сегменті В).
Прорахунки та упущення у маркетинговій та рекламній політиці
Необґрунтоване та не об’єктивне прийняття рішень керівниками
компанії, щодо планування та управління
Не ефективний фінансовий менеджмент
Кримінальні дії персоналу (шахрайство, продаж комерційної
інформації конкурентам).
Демотивація персоналу

Розраховано автором
Після аналізу факторів макро- та мікросередовищ було проведено
оцінку рівня економічної безпеки ТОВ «Агромат». Аналізуючи результати
розрахунку можна зробити висновок, що основною проблемою діяльності
підприємства ПТК ТОВ «Агромат» є рівень внутрішньої оцінки, який не
перевищує значення 0,5, що вказує на низький стан.
На основі отриманих результатів оцінки трикомпонентного показника
було встановлено, що рівень економічної безпеки ЗЕД підприємства
перебуває переважно у ІІІ зоні безпеки. Саме тому, запропоновано стратегію
адаптації, що передбачає пристосування виду діяльності керамічного
підприємства

до

вимог

ринку,

а

також

пристосування

складових

внутрішнього потенціалу підприємства до вимог зовнішнього середовища.

Результати проведеного розрахунку трикомпонентного показника
оцінки рівня економічної безпеки ЗЕД ПТК ТОВ «Агромат» свідчать про
необхідність впровадження заходів підвищення рівня його безпеки.
У третьому розділі роботи – «Формування динамічної системи
економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Агромат»» –
розглядався

процес

вдосконалення

науково-методичних

підходів

до

формування стратегій та вибору заходів забезпечення достатнього рівня
економічної безпеки ЗЕД підприємств. Розраховано економічну ефективність
впровадження заходів забезпечення достатнього рівня економічної безпеки
ЗЕД та було створено динамічну систему економічної безпеки ЗЕД ТОВ
«Агромат»(рис.3).
Аналізуючи причини існуючого значення внутрішньої оцінки рівня
економічної безпеки ПТК ТОВ «Агромат» (яке було визначено в другому
розділі), зазначено, що застосування будь-яких оперативних заходів
(наприклад, акумулювання коштів шляхом факторингу частини дебіторської
заборгованості й реалізація довгострокових фінансових інвестицій) не
принесе бажаного результату. Погашення поточних зобов’язань за рахунок
додаткового власного капіталу також не є ефективним, адже відновлення
фінансової незалежності потребує значних коштів і подібні антикризові
заходи принесуть тимчасовий ефект, адже низька ефективність господарської
діяльності підприємства знову призведе до кризи ліквідності. Саме тому,
пропонується проводити підвищення значення внутрішньої оцінки рівня
економічної безпеки ЗЕД керамічного підприємства не на основі екстрених
та оперативних заходів, а проводити фінансову санацію ПТК ТОВ «Агромат»
в комплексі з ремонтом та реконструкцією підприємства, насамперед,
виробничо-технічного характеру.

Аналіз та визначення показників
рівня економічної безпеки ЗЕД

І,Dj,
PnDD
Место для уравнения.

𝐷𝑗

ні

ні

I>0,76

ні

Dj>0,5

так

I=0

так

Pn<0,25

I=1

так

Dj=0
Dj=1

𝐾𝑛𝑗 =

Pn=0
Pn=1

(𝐼, 𝑃𝑛 , 𝐷𝑗 )

Визначення зон економічної безпеки ЗЕД підприємства на основі значень трикомпонентного показника
Вибір
стратегії змін

ні

ні

Зона 3

Зона 2

ні

так

так
Орієнтація на стратегію
адаптації

Орієнтація на стратегію
посилення

Вибір інструментів забезпечення достатнього рівня економічної безпеки ЗЕД

Зона 1

так
Орієнтація настратегію підтримки

Рис.3. Динамічна система економічної безпеки ЗЕД на ПТК ТОВ
«Агромат» (розроблено автором)
Виробничо-технічна реконструкція керамічного підприємства ПТК
ТОВ «Агромат» дозволить:
– істотно знизити матеріалоємність і енергоємність продукції, скоротити
потреби в трудових ресурсах, у результаті чого очікується зниження
собівартості продукції на 15%;
– підвищити якість готової продукції, що дозволить підвищити відпускну
ціну приблизно на 20%;
– збільшити завантаження потужностей підприємства, що дозволить
підприємству наростити обсяги внутрішніх та зовнішніх замовлень готової
продукції, зміцнити свої позиції як на внутрішньому так і на зовнішньому
ринку;
– підвищити рівень екологічної безпеки виробничого процесу;
– зменшити залежність від постачальників глини та каоліну;
– значно збільшити суму чистого прибутку і рентабельність роботи
підприємства і в результаті відновити його платоспроможність та загальний
рівень його економічної безпеки ЗЕД.
Результати проведеної оцінки свідчать про ефективність інвестицій у
виробничо-технічну реконструкцію керамічного підприємства ПТК ТОВ
«Агромат». Дисконтований строк окупності, який дорівнює 2,6 років, що
більше ніж два рази менше розрахункового терміну служби устаткування.
Сума чистого грошового потоку в результаті реалізації проекту становить
262,3 тис.грн.
Отже, за результатами розрахунків визначено, що впровадження
запропонованих заходів забезпечення достатнього рівня економічної безпеки
ЗЕД має і економічний ефект, і економічну ефективність для діяльності ПТК
ТОВ «Агромат». В результаті впровадження рівень економічної безпеки ЗЕД
аналізованого підприємства прогнозно зросте від значення хиткого рівня (І=

0,46) до прийнятного (І=0,75). Відповідно зміна рівня економічної безпеки
ЗЕД ПТК ТОВ «Агромат» становить 0,29 (0,75-0,46).
В результаті проведеного аналізу було встановлено, що при збільшенні
рівня економічної безпеки ЗЕД підприємства на кожну 0,1 прибуток
підприємства збільшується на 5,55 тис. грн.
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Рис.4. Економічний ефект від впровадження заходів забезпечення
достатнього рівня економічної безпеки ЗЕД ПТК ТОВ «Агромат»
Наведені залежності отримано емпіричним шляхом на основі наявних
даних про зміну прибутку підприємства після впровадження заходів
забезпечення достатнього рівня економічної безпеки ЗЕД підприємства. Так,
проведений аналіз фінансово-господарської діяльності ПТК ТОВ «Агромат»
у 2014 році вказує на позитивну тенденцію збільшення прибутку
підприємства,

а

отже

і на

необхідність

подальшого

впровадження

запропонованих заходів. Значення прогнозованого економічного ефекту
вказує на необхідність впровадження інструментів забезпечення достатнього
рівня економічної безпеки ЗЕД виходячи із значень зон безпеки та обраних
стратегій.
Отже, управління економічною безпекою ЗЕД підприємства ПТК ТОВ
«Агромат», як єдиною цілеспрямованою системою, дає синергетичний ефект,
досягти

якого

можливо

лише

при

регулярному,

систематичному

впровадженню заходів забезпечення достатнього рівня економічної безпеки
ЗЕД підприємства.
ВИСНОВКИ
Загальним результатом дипломної роботи є створення динамічної
системи

економічної

безпеки

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства, яка дає змогу реагувати на всі загрозливі фактори при
здійсненні ЗЕД. Здійснене дослідження дало змогу дійти таких загальних
висновків і обґрунтувати наступні пропозиції:
1.

Проведений

аналіз

сучасного

стану

економічної

безпеки

зовнішньоекономічної діяльності на ПТК ТОВ «Агромат» та виявлення
основних факторів впливу, дозволили виділити основні організаційноекономічні передумови необхідності забезпечення економічної безпеки
зовнішньоекономічної діяльності.
2.

Систематизація

підходів

до

категорії

«економічна

безпека

підприємства» та «зовнішньоекономічна діяльність» дозволила визначити
поняття «економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності», як стан
найбільш

ефективного

використання

його

ресурсів

для

стабільного

функціонування на міжнародному ринку та здатність протистояти впливу
небезпечних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища з метою
забезпечення ефективних взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності
як на території України, так і за її межами.
3. Запропонований підхід до управління економічною безпекою
зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства

який

ґрунтується

на

визначенні рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності
підприємства, а прийняття управлінського рішення ґрунтується на значенні
попередньо

проведеної

оцінки.

Виділено

принципи

управління,

які

передбачають збереження стабільності діяльності підприємства та захист від
негативного впливу внутрішнього та зовнішнього середовища.
4. Сутність управління економічною безпекою ЗЕД підприємства
полягає у швидкій і ефективній реакції на зміни зовнішнього та внутрішнього

середовища на основі заздалегідь розроблених альтернативних варіантів
управлінських рішень, що передбачають різні дії залежно від ситуації.
5. Під загрозами економічній безпеці ЗЕД підприємств слід розглядати
фактори, що протистоять або унеможливлюють досягнення сталого розвитку
та своїх економічних інтересів і створюють небезпеку для її життєдіяльності
на всіх рівнях економічного функціонування та кожної особи окремо.
Загрози на рівні ПТК ТОВ «Агромат» (внутрішньоорганізаційні) слід
класифікувати наступним чином: загроза управління: стратегічна і локальна,
виробнича загроза, інноваційна загроза: технічна і технологічна, фінансова
загроза: платіжна, інвестиційна, комерційна загроза: загроза маркетингової
діяльності, природно-екологічна загроза тощо.
6. Запропоновано проводити оцінку рівня економічної безпеки
зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства

за

допомогою

трикомпонентного показника оцінки. Даний показник складається з трьох
груп показників-індикаторів, які головним чином впливають на рівень
економічної безпеки при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної
діяльності:

внутрішня

оцінка

рівня

економічної

безпеки

зовнішньоекономічної діяльності підприємства; рівень країнового ризику з
якою планується проведення зовнішньоекономічної діяльності; рівень
ринкових

можливостей

зовнішнього середовища,

підприємства.
з

одного

Нестабільність

боку,

та

та

мінливість

внутрішні можливості

підприємства, з іншого, зумовлюють необхідність в постійному моніторингу
рівня достатності цих показників-індикаторів.
7. Запропоновані рекомендації щодо вибору інструментів забезпечення
достатності рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності ПТК
ТОВ «Агромат», які спрямовані на підвищення рівня економічної безпеки
підприємства

при

здійсненні

зовнішньоекономічної

діяльності

та

привнесення позитивних змін у діяльність підприємства.
8. Створено динамічну систему економічної безпеки ЗЕД ПТК ТОВ
«Агромат» , яка дає змогу реагувати як на внутрішні так і на зовнішні

фактори, котрі загрожують діяльності підприємства, як на вітчизняних так і
на зарубіжних ринках.
9. На основі проведеної оцінки на ПТК ТОВ «Агромат» нами
визначено, що в усіх випадках впровадження запропонованих заходів
забезпечення має і економічний ефект, і економічну ефективність для
діяльності підприємства. Відповідно, рівень економічної безпеки ЗЕД істотно
підвищується, що призводить до підвищення чистого прибутку підприємства.
Отже, управління економічною безпекою ЗЕД підприємства ПТК ТОВ
«Агромат», як єдиною цілеспрямованою системою, дає синергетичний ефект,
досягти

якого

можливо

лише

при

регулярному,

систематичному

впровадженню заходів забезпечення достатнього рівня економічної безпеки
ЗЕД підприємства.
10. Проведені нами дослідження дозволили скласти перелік основних
методів управління для запобігання і подолання загроз економічній безпеці
ЗЕД

вітчизняних

реструктуризація;

підприємств.
диверсифікація

Такими
і

методами

спеціалізація;

є,

зокрема:

трансформація

організаційних форм управління; банкрутство; санація; впровадження
антикризових інновацій; кадрова антикризова політика; агроконсалтинг та
адміністративне реформування. Під управлінням загрозами треба розуміти не
тільки менеджмент, спрямований на подолання загроз, але і менеджмент,
покликаний заздалегідь прогнозувати і запобігати неплатоспроможності
вітчизняних підприємств і протиставляти йому стратегічну програму
підвищення конкурентних переваг і фінансового оздоровлення.
11. Основні теоретико-методичні розробки та рекомендації дипломного
дослідження впроваджено у практику управління економічною безпекою
зовнішньоекономічної діяльності на ПТК ТОВ «Агромат».
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АННОТАЦІЯ
Матвійчук О.В. Формування динамічної системи економічної
безпеки зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі ТОВ «Агромат»).
– Рукопис.
Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за
спеціальністю 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» –
НТУУ "КПІ", Київ, 2016.
Дипломну роботу присвячено комплексу питань, пов’язаних з
управлінням економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності
підприємства. Для цього уточнено розуміння змісту поняття «економічна
безпека підприємства», визначено групи носіїв загроз економічній безпеці
ЗЕД. Удосконалено теоретичний підхід до створення динамічної системи
економічною безпекою діяльності підприємства; методичний підхід до
комплексного оцінювання економічної безпеки підприємства та систему
показників, що використовуються для обґрунтування управлінського
рішення щодо виходу підприємства на нові зарубіжні ринки, створено власне
динамічну систему економічної безпеки ЗЕД та розраховано доцільність її
впровадження на підприємстві.
Ключові слова: економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності,
промислове підприємство, носії загроз, управління, комплексне оцінювання,
управлінське рішення, зарубіжний ринок.

