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кретній країні, де корпорація проводить свою діяльність. Це
дозволить оптимізувати бюджети CSR та, водночас, задовольни-
ти потреби споживачів у країні здійснення таких заходів, посили-
ти конкурентоспроможність компанії.
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Обґрунтовано необхідність дослідження
загроз ресурсному забезпеченню еко-
номічної безпеки машинобудівних під-
приємств. Визначено загрози ресурсно-
му забезпеченню економічної безпеки
машинобудівних підприємств.

The necessity of research of threats to the
resource providing of economic safety of

machine-building enterprises is grounded.
The threats to the resource providing of

economic safety of machine-building
enterprises are determined.

Результативність забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства великою мірою залежить від об’єктивного і всебічного моні-
торингу й аналізу загроз його економічній безпеці, оскільки саме
характер і рівень загроз зумовлюють вибір напрямів діяльності
по їх попередженню і локалізації та визначають форми, способи,
засоби і методи вирішення завдань щодо розподілу ресурсів, не-
обхідних для здійснення такої діяльності. Особливої актуальності
на сучасному етапі розвитку економіки України набувають пи-
тання ідентифікації загроз ресурсному забезпеченню економічної
безпеки машинобудівних підприємств, більшість яких під час
економічної кризи 2008 році опинилися на межі банкрутства.

Питанням аналізу діяльності машинобудівного комплексу
України присвячено багато наукових публікацій вітчизняних
учених-економістів. Зокрема, науковцями [1, 3] детально розкри-
то сучасний стан машинобудування в Україні за умов світової
економічної кризи та перспективи його розвитку. Разом з тим
слід зазначити недостатність теоретичних напрацювань щодо
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розкриття сутності ресурсного забезпечення економічної безпеки
підприємств машинобудування. Зокрема, подальших досліджень
потребують питання ідентифікації можливих загроз ресурсному
забезпеченню економічної безпеки таких підприємств.

Ідентифікація загроз може слугувати цілям проведення якіс-
ного та кількісного аналізу ситуації, що склалася у галузі, здійс-
ненню прогнозування можливих варіантів її розвитку, визначен-
ню причин появи загроз. На підставі проведеного аналізу основ-
них показників розвитку машинобудівної галузі України за останні
три роки [2] можна стверджувати, що більшість з них є незадовіль-
ними, до того ж погіршуються у динаміці. Досліджуючи суть та
масштаби проблеми підприємств машинобудівного комплексу що-
до ресурсного забезпечення їхньої економічної безпеки, можна ви-
ділити такі загрози, які за сферою впливу доцільно поділити на внут-
рішні (суб’єктивні) та зовнішні (об’єктивні) (рис. 1, 2).
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Високий рівень енерго- та матеріаломісткості виробництва

Низький техніко-технологічний рівень виробництва

Високий ступінь зносу основних фондів

Незадовільний рівень продуктивності праці

Низький рівень мотивації персоналу

Незадовільний рівень конкурентоспроможності продукції

Низький рівень інноваційної активності

Неможливість формування дієвої системи забезпечення
економічної безпеки підприємства через відсутність вільних

фінансових ресурсів

Рис. 1. Ідентифікація внутрішніх загроз ресурсному
забезпеченню економічної безпеки машинобудівних підприємств
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Зниження внутрішнього та зовнішнього попиту на продукцію

Нерозвиненість інфраструктури внутрішнього ринку
внутрішнього ринку

Знецінювання та коливання курсу національної валюти
національної валюти

Висока вартість матеріальних ресурсів

Висока вартість кредитних ресурсів та жорсткість умов їх
залучення

Недостатність державних програм, спрямованих на
фінансування промисловості за допомогою державних

замовлень

Несприятливий інвестиційний клімат

Недостатня державна підтримка розвитку інвестиційної та
інноваційної діяльності машинобудівних підприємств

Відсутність прозорості щодо повернення ПДВ підприємствам,
які експортують продукцію
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Рис. 2. Ідентифікація зовнішніх загроз ресурсному забезпеченню
економічної безпеки машинобудівних підприємств

Здійснена автором ідентифікація загроз ресурсному забезпе-
ченню економічної безпеки машинобудівних підприємств є лише
першим кроком у вдосконаленні інструментарію оцінювання та-
ких загроз, використання якого має на меті оцінювання ресурсно-
го забезпечення економічної безпеки підприємств.
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