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Розглянуто складову комплекс-
ного механізму оцінки економіч-
ної безпеки підприємства, що
включає розробку кореляційно-
регресійної моделі. Описано ал-
горитм вибору показників і про-
ведення кореляційно-регресійно-
го аналізу
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MODELING
AND FORECASTING
A CONSTRUCTION

ENTERPRISE’S ECONOMIC
SECURITY

The component of the complex
mechanism of estimating the
economical security of an enter-
prise, which includes the devel-
opment of correlation-regression
model, is analyzed. Similarly, the
algorithm of selecting indicators
and commencing a correlation-
regression analysis is described

На етапі моделювання та прогнозування комплексного меха-
нізму оцінки необхідно перш за все необхідно виявити перелік
факторів, які спричиняють найбільший вплив на інтегральний
показник економічної безпеки будівельного підприємства.

При визначенні залежності результативного показника — ін-
тегрального показника економічної безпеки, від факторних по-
казників, необхідно здійснити факторний аналіз статистичних
даних, які характеризують різні сторони виробничо-господар-
ської діяльності підприємства. Метою проведення цієї роботи є
встановлення кількісної залежності інтегрального показника еко-
номічної безпеки від різних показників діяльності будівельного
підприємства.

Теоретичний аналіз не дозволяє встановити кількісний зв’язок
між результативним та факторними показниками, а також визна-
чити доцільність включення в остаточну математичну модель то-
го чи іншого факторного показника. Для вирішення цієї задачі
необхідно провести кореляційно-регресійний аналіз, який дозво-
лить відібрати найвпливовіші фактори і кількісно описати зв’язок
між інтегральним показником економічної безпеки і релевантни-
ми факторами.

Теорія кореляційно-регресійного аналізу передбачає для вста-
новлення взаємозв’язку між результативним показником і кіль-
кома факторними показниками застосування методики множин-
ного регресійного аналізу.
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Як відомо, методика проведення множинного регресійного
аналізу включає кілька етапів (рис. 1).

Етап 1. Визначення і відбір факторів, які впливають на інтегральний показник економічної безпеки

Етап 2. Збір та оцінка вихідної інформації (перевірка)

2.1. Перевірка на досто-
вірність та однорідність
вихідної інформації

Коефіцієнт варіації υ (<10% - однорідна, 10-20% - середня
однорідність, 20-33% - суттєва неоднорідність, >33% - неоднорідна)

2.2. Перевірка на відповідність
закону нормального розподілу

Асиметрія Аs (<0 — переважають значення більше середнього, >0 -
переважають значення менше середнього, =0 - симетрична)

Ексцес Е (<0 – дані не згруповані, >0 – дані згруповані навколо
середньоарифметичного значення, =0 – нормальний розподіл)

Етап 3. Дослідження характеру зв’язку і отримання матриці парних коефіцієнтів кореляції Ry,x

Етап 4. Визначення тісноти зв’язку між результуючим та факторними показниками і виключення слабо
впливаючих факторів (Ry,x < 0,3) і перерахунок матриці парних коефіцієнтів кореляції

Етап 5. Аналіз матриці парних коефіцієнтів кореляції на мультиколінеарність

Етап 6. Відбір факторних показників для включення до моделі (суттєвих та не мультиколінеарних). Побудова
рівняння регресії

Етап 7. Статистична оцінка результатів кореляційно-регресійного аналізу
7.1. t-критерій Стьюдента
(tрозр>tкр – коефіцієнти
значимі, інакше – не значимі)

7.2. F-критерій Фішера
(Fрозр>Fкр – коефіцієнти
значимі, інакше – не значимі)

7.3. Середня помилка
апроксимації (ε>εтеор)

7.4. Коефіцієнти
множинної
кореляції

Етап 8. Економічна інтерпретація коефіцієнтів рівняння регресії

Етап 9. Використання рівняння регресії для прогнозування і управління економічною безпекою будівельного
підприємства

Рис. 1. Алгоритм проведення кореляційно-регресійного аналізу

Отримані результати багатофакторного кореляційно-регре-
сійного аналізу мають наукове та практичне значення. Це зна-
чення полягає у встановленні факторів, що впливають на еконо-
мічну безпеку будівельного підприємства, та у побудові економі-
ко-математичної моделі, яка описує зв’язок між інтегральним
показником економічної безпеки та встановленими формалізова-
ними факторами. Отримана модель, враховуючи її достовірність
та адекватність, дозволяє більш достовірно будувати плани, прог-
нози, розробляти управлінські рішення.

Таким чином, за допомогою отриманої моделі підприємство
може здійснювати прогнозування рівня економічної безпеки,
розрахувавши та підставивши відповідні факторні показники до
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рівняння регресії. На основі цього будівельне підприємство може
управляти рівнем своєї економічної безпеки шляхом своєчасної
розробки і реалізації заходів, спрямованих на зміну відповідних
факторів.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
ВИЗНАЧЕННЯ
РЕПУТАЦІЙНИХ

РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Визначено специфіку репута-
ційних ризиків підприємства,
представлено визначення по-
няття «репутаційний ризик» з
різних точок зору, подано автор-
ське визначення терміну та за-
пропонована класифікація ре-
путаційних ризиків підприєм-
ства.
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THEORETICAL ASPECTS
OF REPUTATIONAL RISKS

OF THE ENTERPRISE

The research identified specific
reputational risks of the enter-
prise, presented the definition of
«reputational risk» from different
points of view, the author pres-
ents a vision of the term аnd
proposed classification reputa-
tional risk of enterprise.

В ринкових умовах господарювання ризик є ключовим еле-
ментом діяльності будь-якого підприємства. Особливе місце зай-




