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АНОТАЦІЯ 

Загальна характеристика роботи. У даній роботі проведено комплексне 

дослідження стану економічної безпеки комунальних підприємств м. Києва на 

прикладі комунального підприємства «Промінь» (далі – КП «Промінь»). 

Висвітлено ключові теоретичні положення теорії економічної безпеки 

підприємства, проаналізовано поточний стан та надано практичні рекомендації 

щодо поліпшення поточного безпекового рівня функціонування комунальних 

підприємств м. Києва на прикладі КП «Промінь». 

Актуальність обраної теми дослідження, обумовлена посиленням 

процесів екологізації та соціалізації економік у рамках яких ефективність 

роботи та економічна захищеність комунальних підприємств набуває 

особливого суспільного значення. 

Об’єктом дослідження є управління економічною безпекою 

комунальних підприємств м. Києва на прикладі КП «Промінь». 

Предметом дослідження є процес забезпечення безпечного 

функціонування комунальних підприємств м. Києва на прикладі КП «Промінь». 

Метою дослідження є систематизація теоретико-методологічних засад 

забезпечення економічної безпеки комунальних підприємств, розробка заходів 

щодо поліпшення поточного стану економічної безпеки комунальних 

підприємств м. Києва на прикладі КП «Промінь». У рамках визначеної мети 

було поставлено та виконано наступні завдання: 

1. Розглянуто теоретичні основи забезпечення економічної безпеки 

комунальних підприємств, визначено перелік факторів, що чинять вплив на 

його рівень; 

2. Проаналізовано загальний стан економічної безпеки комунальних 

підприємств м. Києва, надано оцінку рівня захищеності їх діяльності на 

прикладі КП «Промінь»; 

3. Запропоновано комплекс заходів щодо підвищення рівня економічної 

безпеки комунальних підприємств м. Києва, здійснено оцінку їх соціально-

економічної ефективності на прикладі КП «Промінь».  



Виконання окреслених вище завдань передбачає використання наступних 

методів дослідження у ході його реалізації, а саме в процесі дослідження 

теоретичних основ поняття «економічної безпеки» підприємства було 

використано гіпотетико-дедуктивний та аналітико-синтетичні методи; при 

проведенні аналізу та оцінки поточного стану комунальних підприємств були 

застосовані індексно-хронологічні, структурно-хронологічні, економіко-

статистичні методи та метод логічного аналізу, табличні та графічні методи 

економічного аналізу; формування рекомендацій та висновків щодо отриманих 

результатів було здійснено за допомогою методів теоретичного узагальнення 

та діалектичного пізнання. 

Інформаційною базою дослідження слугують дані бухгалтерської та 

статистичної звітності щодо діяльності комунальних підприємств м. Києва, 

зокрема КП «Промінь» та відповідних нормативно-правових положень що 

регламентують їх діяльність, дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців 

Наукова новизна, одержаних результатів, полягає у поглибленні 

теоретичних основ економічної безпеки з позиції підприємств комунальної 

власності, специфічних особливостей їх функціонування. 

Практичне значення, одержаних результатів, полягає у формуванні 

прикладних рекомендаційних заходів щодо покращення поточного рівня 

економічної безпеки на прикладі конкретного комунального підприємства. 

Апробація результатів наукових досліджень. Результаті проведеного 

дослідження було опубліковано у фаховому науковому виданні з економіки 

«Агросвіт» (випуск 22), а також опубліковані у рамках VІІІ Всеукр. наук.-практ. 

конф. студентів і молодих учених «Актуальні проблеми використання 

економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство» (м. Бердянськ, 

БУМіБ, 18-19 квітня 2019), ХVІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. «Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки» (16 листопада 2019, 

КПІ ім. І. Сікорського, м. Київ), III International Scientific and Practical 

Conference «Topical issues of the development of modern science (13-15 November, 

Sofia, Bulgaria)». 
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ВСТУП 

Сучасний стан глобальної економічної системи вирізняється складністю 

причинно-наслідкових зв’язків у появі, протіканні та взаємодії ключових її 

процесів, адже з одного боку, спостерігається становлення парадигми глобалізації 

та сталого розвитку, що в свою чергу, дозволяє пришвидшити розвиток 

технологічної, соціальної та екологічної сфер діяльності суспільства, однак, з 

іншого, має місце акселеруючий вплив протекціоністських ідей та політизація 

питань економічного характеру, що у своїй взаємодії веде лише до посилення 

фактору невизначеності, унеможливлюючи ефективне прогнозування як на рівні 

великих корпорацій, так і національних держав. Тим не менш, існуючі фактори 

глобальної нестабільності лише загострюють питання соціальної та екологічної 

ролі держав та підприємницьких структур у вирішенні відповідних питань на всіх 

рівнях економічної організації суспільства та реалізації загальних безпекових 

цілей. 

Поточний стан вітчизняної економіки неможливо охарактеризувати як 

такий, що зданий ефективно протидіяти, описаним вище викликам, при цьому 

роль комунальних підприємств у таких процесах зазвичай упускається, а їх статус 

неформально розглядається у якості «пережитку» командно-адміністративної 

системи – економічного анахронізму. Однак, на нашу думку, роль комунальних 

підприємств має полягати, в першу чергу, у їх якісній трансформації з поточного 

стану до стану виразника та виконавця суспільних інтересів та потреб, а їх 

безпечне функціонування як гарантія соціальної стабільності та підтримки 

відповідних конституційних функцій держави.  

Саме тому об’єктом даного дослідження було обрано управління 

економічною безпекою комунальних підприємств м. Києва, оскільки даний регіон 

володіє високими показниками економічної активності та відзначається 

прогресивними позиціями стосовно соціального розвитку населення, водночас, 

вибір підприємства на прикладі якого здійснюється розгляд даної проблематики 

базується на його соціальній ролі та галузевих особливостях, що тим самим, 

зміщує кут розгляду комунальних підприємств з інфраструктурної орієнтації на 

соціальну.  
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

1.1 Сутність поняття економічної безпеки як економічної категорії 

Розгляд поняття «економічної безпеки» у її економічному вираженні та 

сутнісному наповненні полягає в перу чергу в аналізі взаємозв’язку категорій 

невизначеності, ризику, рішення та небезпеки, що відображені на (рис.1.1). 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1 Взаємозв’язок категорій невизначеності, ризику, рішення та 

небезпеки у визначенні поняття «економічної безпеки» 

Джерело: авторська розробка 

 

Деталізуючи висвітлені на рис. 1.1 поняття, варто зазначити, що економічна 

безпека тісно пов’язана з категорією розвитку, яка несе у собі як економічний, так 

і філософський зміст, адже будь-який трансформаційний процес супроводжується 

якісною та кількісною зміною суб’єкта, діалектична характер якої полягає у 

ймовірнісній природі можливості отримання (або неотримання) вигод-втрат. 

Отже, природне  прагнення до розвитку, веде до неминучої взаємодії з фактором 

невизначеності, ризиком і як наслідком прийняттям рішення, що виступає 

реакцією суб’єкта на небезпечну ситуацію. Описаний взаємозв’язок, визначає 

місце економічної безпеки як комплексної системи, що має на меті оптимізацію 

Невизначеність –це стан об’єктивної неможливості прийняття 

управлінського рішення, джерелами якого є асиметричність інформації, 

випадковий характер подій та конкуренція (протидія), формалізованими 

у вигляді відповідних викликів та загроз. 

 

Ризик –  суб’єктивна категорія, що характеризує ймовірність та 

міру можливих втрат (вигод), унаслідок прийняття управлінського 

рішення в умовах невизначеності зовнішнього середовища. 

Рішення –ситуація вибору суб’єктом господарювання тієї чи 
іншої стратегії дій в умовах невизначеності та ризику. 

Небезпека –  це формалізований вияв загрозливої, ризикованої 
ситуації, настання якої може призвести до потенційних втрат. 
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процесу прийняття рішень з метою отримання максимальної вигоди в поточних 

умовах невизначеності та ризику. 

Поняття «економічної безпеки» було вперше використано в США у часи 

Великої депресії, що в той час, асоціювалося з особами або діями направленими 

на гармонізацію соціальної ситуації в країні, розвитку системи пенсійного 

забезпечення та соціально страхування від безробіття [1, с. 98]. З тих часів 

дефініція даного поняття набула широкого трактування як у смисловій площині, 

так і щодо рівнів економічної організації (від метарівня до мікрорівня – рівня 

підприємницьких структур). Оскільки об’єктом розгляду даного дослідження є 

саме управління економічною безпекою комунального підприємства, далі 

пропонуємо розглянути підходи у трактуванні терміну економічної безпеки 

підприємства: 

 стратегічний (забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки 

підприємства на основі взаємоузгодження його стратегічних цілей); 

 структурно-функціональний (економічна безпека підприємства 

визначається ступенем захищеності її функціональних складових); 

 ресурсний (розкриття терміну економічної безпеки через категорії 

ефективності ресурсокористування); 

 відтворювальний (безпечний стан підприємства базується на 

збалансованому функціонуванні та розвитку виробничої системи); 

 кон’юнктурний (економічна безпека визначається через можливості 

підприємства протидіяти та нейтралізувати негативні наслідки конкуренції); 

 ри́зиковий (визначається ефективністю ризик-менеджменту компанії, його 

можливості ефективного використання ризикових ситуацій); 

 гармонізаційний (полягає у можливості взаємоузгодження інтересів 

підприємства як із зовнішніми агентами так і між внутрішніми безпековими 

складовими). 

Розглядаючи підходи до визначення даного поняття та його реалізації у 

зарубіжній науковій та господарський практиці варто зазначити, що 

превалюючим є використання поняття торгових, виробничих або комерційних 

секретів. Традиційно, злочини у сфері інтелектуальної власності не отримували 
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відповідної уваги та ресурсного забезпечення їх протидії порівняно традиційним 

проявам злочинності. Однак, у сучасній глобальній економіці зростає 

поінформованість серед більшості прогресивних індустріальних країн щодо 

важливості належної оцінки злочинам у сфері інтелектуальної власності та їх 

впливу як ключової загрози національній економіці та національній безпеці [2, с. 

99]. Отже, широкого поширення набула практика використання, так званих, 

торгових секретів. Адже, рух трудових ресурсів від компанії до компанії не може 

повноцінно убезпечити компанію від використання їх торгових секретів 

конкурентами. Виходячи з цього, використання торгових секретів у якості захисту 

формул, ноу-хау, переліку споживачів, використовуваних методик, є вкрай 

важливим. Сьогодні, торгові секрети широко використовуються у вигляді форми 

додаткового захисту інтелектуальної власності (окрім патентів та торгових 

знаків), оскільки торгові секрети дозволяють вкрай точно захистити важливу 

інформацію, що не може бути забезпечено патентом, торговим знаком, 

промисловим зразком [3, с. 68]. 

Незважаючи на наявність широкого розмаїття підходів до визначення 

поняття економічної безпеки та специфіки її практичної реалізації у різних 

країнах світу, дана категорія знаходить своє вираження на мікрорівні у вигляді 

системи економічної безпеки. 

Система економічної безпеки підприємства представляє собою комплекс 

заходів стратегічного тактичного та оперативного характеру націлених на 

формування механізму реагування та ефективної протидії негативним факторам 

зовнішнього та внутрішнього характеру в процесі діяльності підприємства. 

Система економічної безпеки підприємства формується з наступних 

елементів: об’єктів, суб’єктів, мети, принципів, складових, системи цілей 

стратегічного та тактичного рівня; що власне представлено у вигляді логіко-

структурної схеми на (рис. 1.2). 

Зазначимо, що при побудові логіко-структурної схеми був частково 

використаний структурно-функціональний та стратегічний підхід у трактуванні 

категорії «економічної безпеки підприємства», що втілено у відповідному 

висвітлені функціональних складових економічної безпеки підприємства
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Рис. 1.2 Логіко-структурна схема системи забезпечення економічної безпеки підприємства 
Джерело: авторська розробка

Функціональні складові економічної 

безпеки підприємства 

 

Умови забезпечення: 

1.Відповідність організаційної структури 
управлінським потребам підприємства. 
2. Забезпечення безперервної збалансованості 
відтворювальних процесів. 
3. Ресурсна оптимізація діяльності підприємства. 
4. Захист інформаційного поля функціонування. 
5. Можливість забезпечення ефективного захисту 
законних інтересів підприємства. 
6. Якість інноваційно-інвестиційного менеджменту та 
можливості до реалізації даних процесів. 

Принципи: 

– безперервності; 

– стабільності; 

– послідовності; 

– системності; 

– конфіденційності; 

– законності; 

– адекватності; 

– оптимальності. 

Стратегічні цілі: 
1. Позитивна динаміка індикаторів економічної 
безпеки підприємства. 
2. Набуття та утримання конкурентних переваг. 
3.Розвиток професійно-кваліфікаційних навичок 
персоналу підприємства. 
4. Організація та ефективне забезпечення повного 
інноваційного циклу продукції на підприємстві. 
5. Безперервність процесів витратної оптимізації. 
6. Активне використання механізмів хеджування. 
7. Екологізація діяльності підприємства. 
8. Забезпечення відповідності темпів розвитку 
підприємства рівню його фізичного захистку. 

 

Мета: досягнення стану безпечного функціонування 

підприємства, що характеризується можливістю ефективної 

протидії загрозам, наявністю потужних адаптивних якостей та 

здатності до розвитку. 

Суб’єкти:  власники підприємства, вища 

ланка менеджменту та структури 

управління, працівники підприємства, 

служба безпеки, інвестори. 

Об’єкти: елементи ресурсного потенціалу 

підприємства – фінансові, трудові, кадрові, 

інформаційні, природні, техніко-технологічні ресурси 

СИСТЕМА 
ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

7. Відповідність та достатність рівня 
інтелектуально-кадрового потенціалу. 
8. Наявність екологічного менеджменту. 

Зовнішнє середовище 
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 (основних та додаткових), а також представленні сутності тактичних та 

стратегічних цілей забезпечення безпеки підприємства 

Більш деталізований розгляд, представлених у попередній графічній 

ілюстрації функціональних складових економічної безпеки підприємства, у 

загальному вигляді, представлено нижче на рис.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3 Функціональні складові економічної безпеки 

Джерело: авторська розробка 

 

Доповнюючи надану характеристику системи забезпечення економічної 

безпеки підприємства на рис. 1.4 у схематичному вигляді подано взаємозв’язок 

даної системи із впливом дестабілізаційних чинників внутрішнього та 

зовнішнього джерел виникнення з відповідними ним загальними заходами щодо 

підтримки безпечного стану підприємства. Зазначимо, що описані напрями подані 

у їх загальному вигляді, демонструючи концептуальну основу управління 

Функціональні складові економічної безпеки підприємства 

Фінансова складова 

Екологічна 

Інтелектуально-

кадрова 

Техніко-технологічна 

Політико-правова 

Інформаційна 

Силова складова 

Характеризує фінансовий стан підприємства (рентабельність, 

платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність), можливості 

протистояння зовнішнім загрозам та форс-мажорним обставинам. 

Розглядається у двох площинах: ефективного управління 

персоналом підприємства, покращення результатів праці, та 

захисту та культивації розвитку інтелектуального потенціалу 

підприємства (власності та нематеріальних цінностей). 

Передбачає постійний моніторинг ринку технічних та 

технологічних новинок, можливостей та доцільності їх 

провадження на поточному етапі розвитку виробництва. 

Об’єктами виступають внутрішні (дієвість роботи юридичної 

служби) та зовнішні (політична стабільність, державна політика, 

зміни регламентуючих норм) безпекові фактори політичного та 

законодавчо-нормативного характеру. 

Регламентація режимів доступу до інформації службового 

характеру; забезпечення порядку її обліку, збереження, знищення; 

формування інтерфейсної складової безпеки. 

Забезпечення протидії неправомірним діям неринкової поведінки 

конкурентів, криміналізації бізнесу, посяганням на майно, об’єкти 

матеріальної та нематеріальної власності підприємства. 

 

 Мінімізація наступних елементів екологічної безпеки: штрафних 

санкцій щодо порушення екологічних норм, альтернативних втрат 

обумовлених обмеженістю доступу до ринків, витрат на 

утилізацію (зменшення викидів) шкідливих компонентів. 
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системою економічної безпеки підприємства відносно протидії та нейтралізації 

загрозливих факторів різного походження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4 Взаємозв’язок системи економічної безпеки підприємств із 

зовнішніми та внутрішніми дестабілізаційними факторами 

Джерело: авторська розробка 

 

Таким чином в результаті аналізу категоріально-понятійного апарату 

економічної безпеки підприємства було охарактеризовано поняття системи 

економічної безпеки, її склад та особливості взаємодії з ендогенними та 

екзогенними факторами впливу. 

 

1.2 Особливості забезпечення економічної безпеки комунальних 

підприємств 

Ключовою особливістю, яка вирізняє підприємства комунальної сфери з 

поміж інших суб’єктів господарської діяльності є їх приналежність до 

відповідного виду форми власності, виявляючись у ряді обмежень та 

можливостей, що обумовлені ним. Зокрема, розглядаючи, цільову орієнтацію 

функціонування даних підприємств передбачену законодавцем, головним 

Екзогенні фактори: 
1. Економіко-правові (динаміка макроекономічних 

показників, фіскальна система, законодавчі зміни). 

2. Фінансові (валютна нестабільність, інфляція, 

банківська криза, динаміка доходів населення). 

3. Політичні (політична нестабільність, санкції). 

4. Військові (ескалація збройного конфлікту). 

5. Кон’юнктурні (монополізація, світова криза). 

6. Соціокультурні (структура населення, культура). 

7. Технологічні (інновації, стандарти якості). 

8. Форс-мажорні (природні катаклізми, клімат). 

Ендогенні фактори: 
1.Фінансово-економічні (фінансовий менеджмент, 

структура капіталу, ліквідність, ділова активність 

обсяги дебіторської і кредиторської заборгованості ) 

2.Організаційно-адміністративні (компетентність 

менеджменту, оргструктура, стиль керівництва). 

3. Виробничо-технічні (технологічна відсталість, 

рівень автоматизації, управління запасами). 

4. Інформаційні (рівень ІТ, режимність інформації). 

5. Екологічні (рівень викидів та ступінь впливу 

діяльності підприємства на довкілля). 
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Загальні напрямки 

забезпечення економічної 

безпеки: 
– побудова та забезпечення 

ефективності функціонування СЕБП у 

частині організаційних взаємодій та їх 

узгодженості з наявними бізнес-

процесами на підприємстві; 

– формування інформаційно-

аналітичного комплексу заходів з 

організації ефективного процесу 

моніторингу та діагностики 

внутрішнього за зовнішнього поля 

СЕБП; 

– створення комплексу контролінгу з 

метою оперативного виявлення та 

усунення проявів реальних та 

потенційних загроз різних масштабів; 

– застосування інтеграційного підходу 

до СЕБП, що передбачає сутнісне 

поєднання та узгодження, тактичних 

та стратегічних цілей, їх 

організаційно-ресурсне забезпечення. 
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напрямком їх діяльності є задоволення інфраструктурних, соціальних, культурних 

та екологічних потреб населення, тобто досягнення суспільно важливих інтересів 

громади. Не менш важливим є взаємозв’язок функціонування комунальних 

підприємств із фінансово-господарською системою регіону, адже фінансове 

забезпечення їх створення, розвитку, реорганізації, надання додаткових пільг та 

преференцій напряму належить до компетенції місцевих громад у особі органів 

влади відповідного рівня. 

Саме тому, досліджуючи питання забезпечення економічної безпеки 

підприємства, а саме комунального, варто звертати увагу на ряд принципових 

відмінностей даного виду підприємств та їх впливу на безпекову складову їх 

діяльності. Більш детально ключові особливості та види комунальних 

підприємств представлені на рис. 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5 Ключові особливості та види комунальних підприємств  

Джерело: авторська розробка 

 

Ключові особливості комунальних підприємств: 
 Представляють об’єкт власності територіальної громади. 
 Власником є орган місцевої влади, що виконує функції виразника 

суспільних інтересів відповідної громади. 
 Функціональна орієнтація діяльності спрямована на задоволення потреб 

соціального, культурного та інфраструктурного характеру громади. 
 Діалектична природа правової регламентації: правова та публічна. 
 Будь-які дії пов’язані зі зміною правового статусу здійснюються за 

погодженням місцевих владних структур.  

Види комунальних підприємств 

(функціональна ознака) 

Інфраструктурні 
(реалізація послуг 
з обслуговування 
об’єктів житлово-

комунального 
господарства) 

Соціальні: 
(виконання соціально-
побутових, культурно-

просвітницьких, 
екологічних функцій на 

локальному рівні) 

Комерційні: 
(надання послуг, що 

представляють 
суспільний інтерес 
у сфері природних 

монополій) 
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Головною особливістю системи управління комунальною власністю є те, що 

в умовах ринкової економіки органи місцевої влади грають двоїсту роль: з одного 

боку, вони сприяють формуванню ефективного ринкового середовища, а з іншої – 

забезпечують виконання господарських функцій будучи при цьому повноправним 

учасником ринкових відносин [4, с. 214]. 

Використання тих чи інших підходів в управлінні економічної безпеки 

комунального підприємства залежить від показників поточного стану його 

діяльності. На підставі цього, можна виокремити ряд підходів до управління 

економічною безпекою комунального підприємства, поданих  на рис 1.6. 

 

 
Рис. 1.6 Підходи до організації системи економічної безпеки 

комунальних підприємств  

Джерело: авторська розробка 

 

В результаті проведеного аналізу особливостей діяльності комунальних 

підприємств у розрізі проблематики забезпечення належного рівня їх економічної 

безпеки визначено основні підходи у формуванні безпекової політики на таких 

підприємствах, а саме реакційний, акомодаційний та прогресивний, що відповідає 

низькому, середньому та високому рівню безпеки. 

 

Прогресивний підхід використовується підприємством в умовах зовнішньої та внутрішньої 

стабільності, цілями економічної безпеки виступають потреби та можливості забезпечення 

розвитку та розширення діяльності. Прогресивний підхід характеризує підприємства з 

високим рівнем економічної безпеки. 

Акомодаційний підхід характеризує адаптаційну стратегію забезпечення економічної 

безпеки притаманну підприємства чиї фінансові показники дозволяють забезпечувати 

потреби простого відтворення, однак резерв зростання відсутній. Акомодаційний підхід 

застосовується підприємствами із середнім рівнем економічної безпеки. 

Реакційний підхід притаманний підприємствами з низькими показниками ліквідності та 

платоспроможності, такими, що знаходяться на порозі реструктуризації або визнання 

банкрутства. Реакційний підхід є виявом катастрофічності поточного економічного 

положення підприємства і відповідає низькому та критичному рівням безпеки. 



14 

1.3 Проблеми забезпечення економічної безпеки комунальних 

підприємств 

На основі проведеного аналізу теоретичних положень щодо дефініції 

поняття економічної безпеки підприємства та конкретних особливостей 

забезпечення економічної безпеки комунальних підприємств доцільним є 

ідентифікація проблем ефективного забезпечення безпечного функціонування 

підприємств комунального сектору підприємництва. 

Актуальності розгляду даної проблематики додають дані статистичних 

відомостей, так для прикладу, загальна кількість підприємств комунальної 

власності складає 12,8 тис., що у загальній структурі юридичних осіб займає 

менше 1 % [5, с. 23]. При цьому, помітне скорочення витрат домогосподарств на 

1,5 % протягом 2017-2018 рр., пов’язаних з купівлею відповідної продукції або 

послуг, що наразі складають 13,9 % [5, с. 12].  

Додамо, що даний порівняно високий показник пояснюється в першу чергу 

значним тарифним навантаженням. Загалом, представлені дані свідчать про 

існування проблеми ефективності роботи таких підприємств та їх суспільної 

затребуваності. 

Як свідчить аналіз практики, багато об'єктів комунального майна носять 

переважно витратний характер і є збитковими. Варто також відзначити, що значну 

частину комунальної власності становлять об'єкти нерухомого майна, зношеність 

і низькі споживчі якості яких призводять до мінімізації можливого економічного 

або соціального ефекту від їх використання, оскільки такі об'єкти виявляються 

незатребуваними на конкурентному ринку [6, с. 116]. 

Деталізація, згаданої проблематики носить на меті окреслення теоретичного 

поля для подальшого розгляду та аналізу рівня економічної безпеки комунальних 

підприємств м. Києва та її конкретного розгляду на прикладі КП «Промінь». Саме 

тому, нижче на рис. 1.7 схематично показано проблеми комунальних підприємств 

у розрізі їх безпечного функціонування. 
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Рис. 1.7 Проблеми економічної безпеки комунальних підприємств  

Джерело: авторська розробка 

Таким чином можна стверджувати, що проблеми забезпечення безпечного 

функціонування комунальних підприємств охоплюють всі рівні економічної 

організації: від управлінських дій на самому підприємстві до проблем рівня 

національної економіки. 

  

Проблеми забезпечення економічної безпеки комунальних підприємств 

Анахроністичний характер основних елементів організаційної структури 
комунальних підприємстві, що слугує додатковим джерелом ненормованих 
непродуктивних витрат часу та ресурсів. 

Низький конкурентний потенціал підприємств комунальної сфери внаслідок 
якісної неадаптованості до ринкових викликів сучасності. 

Слабкість виробничого потенціалу, що виявляється у значній зношеності 
обладнання, що призводить до об'єктивної неспроможності реалізації 
високих споживчих якостей продукту/послуги. 

Низький рівень інтелектуально-кадрового забезпечення, що призводить до 
втрати потенційних конкурентних переваг та неадекватних дій 
менеджменту. 

Констативність нормативно-правових положень, регламентуючих діяльність 
комунального сегменту підприємництва, відсутність стимулюючих норм. 

Відсутність державницького підходу в управлінні комунальним сектором 
(неефективність державної політики, цільових програм). 

Об'єктивна неможливість забезпечення якісних передумов розвитку 
інноваційної діяльності на підприємствах комунальної сфери та посилення 
їх інвестиційної привабливості. 
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РОЗДІЛ ІІ 

АНАЛІЗ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМУНАЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ М. КИЄВА НА ПРИКЛАДІ КП «ПРОМІНЬ» 

2.1 Загальна характеристика стану економічної безпеки комунальних 

підприємств м. Києва 

Розгляд проблематики конкретного підприємства потребує більш глибокого 

дослідження середовища його функціонування у розрізі макроекономічних 

показників. КП «Промінь» знаходиться у м. Києві, що є потужним промисловим, 

науково-технічним, культурним та політичним центром держави. Враховуючи, 

що об’єктом розгляду є економічна безпека саме комунального підприємства, 

варто наголосити, на високому рівні управління місцевими фінансами м. Києва, 

чиї бюджетні показники є одними з найвищих у країні, так зокрема, у 2018 році 

розмір профіциту загального фонду бюджету м. Києва склав 14576678,3 тис. грн. 

[7]. Конкретизуючи розгляд у рамки діяльності комунальних підприємств, станом 

на 2018 рік у м. Києві діє 1908 підприємств, організацій, установ комунальної 

форми власності, з яких, 384 належать до госпрозрахункових, а 1524 до 

бюджетних. Загалом на підприємствах комунального сектору м. Києва 

працевлаштовано близько 65,7 тис. осіб, а сукупна вартість активів даних 

підприємств складає 170,3 млрд. грн. (з врахуванням вартості у розмірі 23,8 млрд. 

грн. приватизованого житлового фонду) [8]. Деталізовано, зведені результати 

діяльності комунальних підприємств м. Києва представлені у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1  

Зведені результати діяльності комунальних підприємств м. Києва, (млн. грн.) 

Показник 2017 р. 2018 р. 
Відхилення +- 

Абсолютне Відносне 

Сукупний дохід 18 910,8 27 545,1 8 634,3 0,46 

Сукупний прибуток 515,1 287,9 -227,2 -0,44 

Сукупний збиток 1 513,2 1 195,4 -317,8 -0,21 

Середня чисельність працівників 57,4 65,7 8,3 0,14 

Джерело: узагальнено на основі даних [8] 

Представлені показники свідчать, про зростання зведених показників 

доходності комунальних підприємств у абсолютних показниках на 8634,3 млн. 

грн., однак разом з тим, можемо спостерігати значне падіння рівня прибутковості 
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підприємств на 44% (227,2 млн. грн.), що є вкрай негативним явищем, навіть 

попри, 21%-ве скорочення сукупних показників збитку. Протягом 2018 року штат 

комунальних підприємств збільшився на 14%, що у абсолютному вимірі 

відповідає 8 300 осіб. 

Найбільш прибутковими комунальними підприємствами м. Києва є 

підприємства у наступних сферах: фармакологічної (КП «Фармація», обсяг 

чистого прибутку –21,9 млн. грн.), ЖКХ («Київкомунсервіс» – 18,6 млн. грн., 

«Спецжитлофонд» – 13,2 млн. грн, «Київжитлоексплуатація» – 7,3 млн. грн.), 

торгівля («Володимирський ринок» – 6,4 млн. грн., «Міський магазин» – 6 млн. 

грн.), а також Міжнародний аеропорт «Київ» – 73,6 млн. грн. 

Найбільш збитковими є підприємства транспортної інфраструктури 

(«Київпастранс» – -145,7 млн. грн., «Київський метрополітен» – -6 млн. грн.), 

«Київтеплоенерго» – -10119, млн. грн., а також підприємства медичного та 

соціального профілю. 

Отже, попри наявність великої кількості діючих комунальних підприємств у 

м. Києві, стан їх економічної безпеки залишається низьким про що свідчить 

високий обсяг збитків та загальні негативні тенденції прибутковості. 

 

2.2 Структурно-функціональний аналіз економічної безпеки КП 

«Промінь» 

Наступним етапом в розгляді проблематики забезпечення економічної 

безпеки комунальних підприємств є дослідження рівня економічної безпеки 

конкретного комунального підприємства, а саме КП «Промінь». 

Комунальне підприємство «Промінь» – це підприємство, головним 

напрямком діяльності якого виступає організація дитячого харчування у закладах 

загальної середньої освіти та інших організаціях та установах медичного та 

соціального спрямування. Підприємство дислокується у Святошинському районі 

м. Києва, власником виступає однойменний орган районної державної 

адміністрації. Організаційна структура КП «Промінь» адміністративним апаратом 

(відділами кадрів збуту та економічним відділом), виробничими підрозділами та 

виробничими секціями їдалень шкіл. На підприємстві працює 209 осіб. 
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Протягом 2018 року КП «Промінь» обслуговувало 36 закладів загальної 

середньої освіти Святошинського району м. Києва (з 48 діючих), при цьому, 

сукупна кількість учнів, що спожило продукцію КП «Промінь» складає 15854 

осіб. Загалом ринок, пропонованих підприємством послуг охоплює 10 районів 

міста, 427 шкіл, 128 700 учнів. Ринок переважно представлений комунальними 

підприємствами (72,7%). 

 Для початку, пропонуємо застосувати структурно-функціональний підхід 

до визначення рівня економічної безпеки, який, на нашу думку, найбільш повно 

відображає безпековий стан підприємства за всіма напрямами його діяльності, 

тобто у даному випадку, відповідно до висвітлених у першому розділі 

функціональних складових його діяльності (фінансової, інтелектуально-кадрової, 

техніко-технологічної, політико-правової, інформаційної, екологічної та силової). 

Нижче у табл. 2.2 подано послідовність розрахунку визначення рівня 

економічної безпеки КП «Промінь» за структурно функціональним підходом. 

Далі, узагальнимо отримані результати, у вигляді показників значень 

функціональних критеріїв оцінки, згідно з отриманими середніми значеннями 

показників відповідно до кожної складової СЕБП, а також представимо методику 

визначення рівня економічної безпеки відповідно до значення отриманого 

інтегрального показника СЕБП у табл. 2.3-2.4 відповідно. 

Представлені розрахунки свідчать, що найбільш захищеною складовою 

діяльності КП «Промінь» є політико-правова складова, що обумовлено 

добросовісним виконанням підприємством власних зобов’язань та відсутність 

приводів для судових позовів, більш того, додаткова перевага забезпечується 

власнісною приналежністю. Порівняно високі показники екологічної та силової 

складовою пояснюються профілем підприємства та масштабом його діяльності, 

що з одного боку не потребує значних грошових вливань у його силовий захист, а 

з іншого не здійснює контомінаційних впливів на природне середовище. Дещо 

гірша ситуація склалася щодо фінансової складової, оскільки помітним є низький 

рівень фінансової стійкості, а також дисбаланси у структурі капіталу. 
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Таблиця 2.2  

Розрахунок рівня економічної безпеки КП «Промінь» за структурно-функціональним підходом 

Назва 

складової 

СЕБП 

Назва показника 
Економічний зміст 

показника 

Нормативне 

значення 

показника 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення від 

нормативного 

Значення 

часткових 

функціональних 

критеріїв СЕБП 

(від 0 до 4) 

Примітки 

Ф
ін

ан
со

в
а 

Коефіцієнт фінансової 

стійкості 

Характеризує відношення 

власного та позикового 

капіталу підприємства 
0,7-0,9 0,135 -0,715 1   

Співвідношення кредиторської 

та дебіторської заборгованості 

Показує співвідношення 

боргових зобов’язань 

протилежного спрямування 
1 0,981 -0,019 3   

Коефіцієнт покриття 

ліквідності 

Можливість задоволення 

поточних зобов’язань 

оборотними активами 
>1 1,065 - 4   

Коефіцієнт забезпечення 

власними оборотними 

коштами 

Рівень забезпеченості 

власними оборотними 

коштами 
>0,1 0,061 -0,039 2   

Коефіцієнт маневреності 

власними коштами 

Частка власних оборотних 

коштів у структурі капіталу 
>0,1 0,419 0,319 4   

Коефіцієнт автономії 
Частка власного капіталу у 

структурі балансу 
>0,5 0,135 -0,365 1   

Ін
те

л
ек

ту
ал

ь
н

о
-к

ад
р
о
в
а 

Коефіцієнт кваліфікації 

працівників підприємства 

Частка осіб, що мають вищу 

освіту у загальній структурі 
- 1 - 4   

Інтелектуальноозброєність 
Вартість інтелектуальної 

власності на одну особу 
- 0 - 0 

Вартісний показник (тис. 

грн.) 
Норма доходності від 

використання інтелектуального 

потенціалу 

Рівень доходу у розрахунку на 

1 особу, отриманий з 

інтелектуальної власності 
- 0 - 0 

Вартісний показник (тис. 

грн.) 

Коефіцієнт постійності кадрів 
Інтенсивність руху кадрового 

складу підприємства  
- 0,842 - 4   

Коефіцієнт фізичного старіння 

кадрів 

Частка працівників перед- та 

пенсійного віку 
- 0,072 - 3   

Фондоозброєність працівників 
Вартість ОЗ у розрахунку на 1 

особу 
- 7,170 - 4 

Вартісний показник (тис. 

грн.)  
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Продовження таблиці 2.2 

Назва 

складової 

СЕБП 

Назва показника 
Економічний зміст 

показника 

Нормативне 

значення 

показника 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилен

ня від 

норматив

ного 

Значення 

часткових 

функціональних 

критеріїв СЕБП  

Примітки 

Т
ех

н
ік

о
-т

ех
н

о
л
о
гі

ч
н

а Коефіцієнт провідної продукції 
Частка провідної продукції у 

загальній структурі 
- 0 - 0 

Підприємство не має у своєму 

розпорядженні об'єктів власності 

здатних продукувати 

інтелектуальномісткий продукт 

Коефіцієнт провідного 

устаткування 

Частка провідного обладнання 

у загальній структурі 
- 0 - 0 

Коефіцієнт запатентованої 

продукції 

Частка патентованої продукції 

у загальній структурі 
- 0 - 0 

Коефіцієнт зносу Ступінь зношеності ОЗ <0,5 0,301 - 4    

Коефіцієнт оновлення ОЗ Частка нововведених ОЗ - 0,017 - 
2 

Перевищення коефіцієнту вибуття над 

показником оновлення свідчить про 

повільні темпи модернізації ОЗ  Коефіцієнт вибуття ОЗ Частка виведених ОЗ - 0,049 - 

П
о
л
іт

и
к
о

-п
р
ав

о
в
а Коефіцієнт судових та 

арбітражних справ 

Частка відповідних справ у 

загальній структурі угод 
- 0 - 3 

 Нульові показники свідчать про 

добросовісну роботу підприємства у 

якості ділового партнера  

Коефіцієнт виграних судових, 

арбітражних справ 

Частка відповідних справ, що 

були закінчені виграшем 
- 0 - 3 

Коефіцієнт штрафних санкцій Частка сплачених штрафів - 0 - 3 

Коефіцієнт витрат юридичного 

забезпечення 

Частка витрат на юридичне 

забезпечення у загальній  
- 0,002 - 3 

Даний показник є середнім 

враховуючи масштаб підприємства  

Ін
ф

о
р
м

ац
ій

н
а 

 

Коефіцієнт інформаційної 

озброєності 

Витрати на купівлю інформації 

у розрахунку на 1 особу 
- 0 - 1  Масштаб діяльності підприємства та 

особливості форми власності 

зумовлюють низький рівень 

інформаційної безпеки 
Коефіцієнт захищеності 

інформації 

Співвідношення витрат на 

захист та придбання 

інформаційних ресурсів 
- 0 - 1 

Е
к
о
л
о
гі

ч

н
а 

Коефіцієнт забруднення 

середовища 

Кількісний вимір впливу 

підприємств на екологію 
- 0 - 4 

Токсичний вплив на екологію 

відсутній  

Рентабельність продукції з 

відходів 

Відносний показник 

прибутковості відходів 
- 0 - 0 

На підприємстві відсутня політика 

управління відходами  

С
и

л
о
в
а Коефіцієнт витрат на охорону 

підприємства 

Частка охоронного бюджету у 

загальній структурі 
- 0,010 - 3 

Витратні параметри силової складової 

є традиційними для даного масштабу  Коефіцієнт забезпеченістю 

службою охорони 

Ступінь забезпеченості 

охоронним персоналом 
- 0,019 - 3 

Джерело: розраховано автором на основі даних [9] 
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Таблиця 2.3  

Визначення інтегрального показника СЕБП 

Функціональна 

складова СЕБП 

Значення часткових 

функціональних критеріїв СЕБП 

(від 0 до 4) за складовими 

Коефіцієнт 

значущості 

Зважене 

значення 

Фінансова 2,5 0,35 0,875 

Інтелектуально-кадрова 2,5 0,25 0,625 

Техніко-технологічна 1,2 0,15 0,18 

Політико-правова 3 0,1 0,1 

Інформаційна 1 0,09 0,27 

Екологічна 2 0,04 0,08 

Силова 3 0,02 0,06 

Значення інтегрального показника СЕБП 2,19 

Джерело: складено на основі даних табл. 2.2 

 

Таблиця 2.4  

Визначення рівня економічної безпеки за структурно-функціональним 

підходом 

Значення інтегрального показника СЕБП Рівень економічної безпеки 

0-1 Критичний 

1-2 Низький 

2-3 Середній 

3-4 Високий 

Джерело: складено автором на основі [10] 

 

Суперечливою залишається стан інтелектуально-кадрової складової, 

оскільки наявне стабільне забезпечення якісними кадровими ресурсами, при тому, 

що інтелектуальний потенціал знаходиться на вкрай низькому рівні. Схоже 

становище у техніко-технологічній складовій, оскільки поряд із невеликою 

зношеністю обладнання помітно відсутність будь-яких конкурентних переваг у 

технологічному аспекті. Варто також відзначити, вкрай низький рівень безпеки 

КП «Промінь» у інформаційному аспекті. Проведений аналіз дає можливість 

стверджувати, що рівень економічної безпеки КП «Промінь» є середнім, що 

дозволяє йому стабільно функціонувати та виконувати зобов’язання, однак, 

потенціал розвитку та його ресурсне забезпечення залишається низьким. 
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2.3 Аналіз прибутковості КП «Промінь» за відтворювальним підходом 

Прибуток є основоположною категорією функціонування підприємства 

незалежно від його форми власності та будь-яких інших його функціональних або 

просторових характеристик, а його наявність або відсутність є найпростішим 

індикатором безпекового стану підприємства. Саме тому, далі пропонуємо 

провести аналіз прибутковості КП «Промінь» у розрізі економічної безпеки 

підприємства, за методикою, запропонованою Г. В. Козаченко та 

О. М. Пономарьовим [11], що базується на основі відтворювального підходу. 

Проведення, згаданого аналізу, буде здійснено у наступній послідовності: 

1. Обчислення показника мінімального прибутку, відповідно до формули 

2.1: 

Пр𝑚𝑖𝑛 =
[ТЗ−(1−ПДВ)(ТЗ+АМ]+Ш

[1−ПДВ−Ставкаподаткунаприбуток]
× [

1+Т𝑖

100
]  (2.1) 

 

де:  Пр𝑚𝑖𝑛– рівень мінімального прибутку; 

ТЗ – витрати на оплату праці з відрахуваннями у різні фонди; 

ПДВ – ставка податку на додану вартість; 

АМ – амортизація основних фондів; 

Ш – штрафи та пені. 

2. Порівняння рівнів мінімального прибутку з розміром розподіленого 

прибутком підприємства за аналізований період, при цьому, перевищення 

останнього слугує позитивним індикатором і свідчить, що наявні рівні прибутку є 

достатніми для підтримки простого відтворення. 

3. Обчислення показника економічної рентабельності активів (формула 3.2), 

який відображає інтенсивність використання основних засобів підприємством, в 

контексті її впливу на показники прибутку. 

Р𝑎 =
Балансовийприбуток+Фв

В𝑎−ПІІІ
× 100%   (2.2) 

де: Р𝑎 – економічна рентабельність активів;  

Фв – фінансові витрати по заборгованостям; 

Вa – валюта активу; 

ПІІІ – підсумок третього розділу пасиву. 
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4.Обчислення рівня комерційної маржі (далі – КМ), яка відображає рівень 

економічної рентабельності продажів (формула 3.3). 

КМ =
Балансовийприбуток

Обсягреалізованоїпродукції
   (2.3) 

5. Обчислення показника коефіцієнту трансформації (далі – КТ), який 

відображає кількісний обсяг продажів, в який перетворюється (трансформується) 

одиниця активів (формула 3.4). 

КТ =
Обсягреалізованоїпродукції

В𝑎−ПІІІ
   (2.4) 

6. Визначення зони функціонування підприємства у розрізі його 

прибуткового безпекового функціонування, що здійснюється відповідно до 

поданих у табл.2.5 нормативних значень та визначення відповідної зони 

функціонування за рис. 2.1. 

Таблиця 2.5  

Нормативні значення показників комерційної маржі та коефіцієнту 

трансформації 

Показник КМ КТ 

Низький рівень < 5% < 0,25 

Середній рівень 5% - 19% 0,25 - 1,3 

Високий рівень ≥ 20% ≥ 1,3 

Джерело: складено автором на основі [11] 

 

Рис. 2.1 Зони функціонування підприємства 

Джерело: складено автором на основі [11] 

 

Результати аналізу наведено у табл. 2.6. 
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Таблиця 2.6 

Результати аналізу прибутковості КП «Промінь» 

                       

Показник   

                                 

Рік 

Розподілений 

прибуток 

Мінімальний 

прибуток 

Балансовий 

прибуток 

Обсяг 

реалізованої 

продукції 

Ва-

ПІІІ 
КМ КТ Ра 

2016 64 25 78 27651 2368 0,3% 11,677 3,3% 

2017 88 42 107 33611 2464 0,3% 13,641 4,3% 

2018 91 45 111 38680 2555 0,3% 15,139 4,3% 

Джерело: складено автором на основі розрахунків 

 

Відображені вище результати свідчать, що КП «Промінь» цілком 

забезпечений поточними рівнями прибутків для забезпечення потреб простого 

відтворення протягом усього аналізованого періоду. Рівень економічної 

рентабельності активів знаходиться на низькому рівні, однак помітно незначне 

зростання протягом 2016-2017 рр. Аналізуючи показники КМ та КТ бачимо, що 

показник маржі має надзвичайно низький рівень (0,3%) протягом усього 3-річного 

періоду, водночас КТ демонструє надвисокий рівень. Саме таке співвідношення 

значень КТ та КМ спричинило попадання КП «Промінь» до зони КТ. 

Отже, в результаті проведеного аналізу прибутковості за відтворювальним 

підходом виявлено, що КП «Промінь» перебуває у зоні КТ, що сигналізує про 

гостру необхідність у перегляді підходів до управління витратами на 

підприємстві, раціоналізації структури витрат та зміни політики ціноутворення.  
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РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇБЕЗПЕКИ КОМУНАЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ М. КИЄВА НА ПРИКЛАДІ КП «ПРОМІНЬ» 

3.1 Характеристика загальних напрямків підвищення рівня 

економічної безпеки комунальних підприємств 

На основі проведеного у попередніх розділах теоретичного розгляду 

проблематики економічної безпеки та прикладного аналізу (структурно-

функціонального аналізу та аналізу прибутковості) стану економічної безпеки 

комунальних підприємств на прикладі КП «Промінь», можна виокремити ряд 

наступних напрямів його покращення, які охоплюють усі безпекові складові 

діяльності підприємства, що графічно відображені нижче на рис. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Напрями підвищення рівня економічної безпеки 

Джерело: систематизовано автором на основі [12; 13; 14; 15] 

Напрями підвищення рівня економічної безпеки комунальних 

підприємств 

Виробничий 
 прогресивна модернізація та технологічне оновлення технічної бази виробництва; 
 реалізація масштабної товарної та технологічної диверсифікації діяльності; 
 введення передових інформаційно-аналітичних систем контролінгу виробництва; 
 підтримка патентно-ліцензійної діяльності винахідників підприємства; 
 формування відходної політики, як складової стратегії екологізації діяльності. 

Кадровий 
 оптимізація структури штату персоналу адміністрації підприємства; 
 провадження сучасних методик економічного та неекономічного мотивування; 
 розвиток професійно-кваліфікаційних компетенцій персоналу, тімбілдінг; 
 контроль лояльності й виключення вербування персоналу; 
 культивування індивідуальної ініціативності працівників (філософія кайдзен). 

 

Маркетинговий 
 оновлення стратегічного позиціонування (виключення пострадянських конотацій у 

сприйнятті функціональних та якісних характеристик комунальних підприємств); 
 розробка та провадження іміджевої політики соціальноорієнтованого типу; 
 використання нових форм партнерських зв’язків, у тому числі франчайзингу; 
 формування сучасної системи зворотного зв’язку зі споживачем комунальних послуг. 

 

Адміністративно-організаційний 
 перебудова організаційної структури підприємства, реінжиніринг процесів управління; 
 зміна підходів у підборі керівних посад вищої управлінської ланки менеджменту 
 знаходження шляхів досягнення ефекту синергії серед споріднених господарських 

підрозділів і перетворення його в конкурентну перевагу; 
 вироблення ефективної моделі внутрішньо системних інформаційних комунікацій. 
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Отже, представлені напрями підвищення рівня економічної безпеки 

комунальних підприємств характеризують можливі шляхи подолання існуючого 

кризового стану комунального сектору та досягнення високих показників 

ефективності за рахунок провадження змін у виробничій, кадровій, маркетинговій 

та адміністративно-організаційній сферах. 

 

3.2 Обґрунтування пропозицій щодо покращення стану економічної 

безпеки КП «Промінь» 

Надання конкретних пропозицій щодо поліпшення рівня економічної 

безпеки КП «Промінь» вимагає більш глибокого розуміння специфіки діяльності 

підприємства та комерційного середовища його функціонування задля здійснення 

ефективної пріоритезації напрямків, описаних у попередньому підрозділі, та 

подальшого формування рекомендацій. 

На основі проведеного аналізу стану економічного безпеки КП «Промінь» 

та врахування специфічних особливостей його основної діяльності можна 

виокремити наступні пріоритетні проблеми, які вимагають першочергового 

вирішення задля  забезпечення безпечного функціонування КП «Промінь»: 

1. Актуальною загрозою стабільному функціонуванню КП «Промінь» у 

поточних умовах виступає проблема надмірної концентрації споживачів послуг 

даної організації. Адже, розглядаючи показники структури замовників послуг КП 

«Промінь», спостерігаємо, що найбільшу частку займає Управління освіти, молоді 

та спорту Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації – 99,76%, 

частки двох інших замовників складають 0,16% та 0,09% [16]. Дані показники 

сигналізують про необхідність проведення активної диверсифікації діяльності 

підприємства з метою розширення кола споживачів та зниження ризиків 

фінансового характеру. Зазначимо, що вплив даної проблеми вже спостерігається 

у показниках його діяльності за 2018 рік, адже неспроможність розпорядника 

бюджетних коштів вчасно здійснити оплату послуг КП «Промінь» призвела до 

виникнення дебіторської заборгованості у розмірі 18 млн. грн., що вилилося у 

відповідні судові позови.  
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2. Виникнення наступної проблеми є поширеним явищем для державних та 

комунальних підприємств і виявляється у необґрунтованій нерівномірності 

адміністративних витрат підприємства, зокрема щодо витрат на оплату праці. 

Тобто, має місце «роздуття» штату. Підтвердженням важливості проблеми слугує, 

подана на (рис. 3.2) структура адміністративних витрат підприємства. 

 

Рис. 3.2 Структурний розподіл адміністративних витрат  

КП «Промінь» 

Джерело: складено автором на основі [9] 

 

Таким чином, проаналізувавши стан усіх безпекових складових КП 

«Промінь», оцінивши можливі напрями покращення стану економічної безпеки та 

пріоритезувавши існуючі проблеми за їх важливістю, виокремивши ключові з 

них, можна надати наступні пропозиції: 

1.Найпершим заходом, націлених на якісну диверсифікацію діяльності КП 

«Промінь», розширення потенційного кола споживачів та зменшення залежності 

від розпорядників бюджетних коштів, пропонується введення нового виду 

продукції, а саме 5 видів кексів (з солодом, кунжутом, фейхоа, конопляним 

борошном, кокосом). Вибір даного виду продукції обумовлено, в першу чергу, 

близькістю даного продукту до основного виду діяльності (згідно КВЕД), а також 

інноваційністю  даних видів продукції, що немає аналогів на вітчизняному ринку 

кондитерських виробів. 
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2. Другою пропозицією є реструктуризація штату адміністративного 

персоналу КП «Промінь», що відповідно до представленої структури 

адміністративних витрат є джерелом непродуктивних грошових витрат. Зокрема, 

пропонується скоротити посади бухгалтерів, чия кількість не відповідає 

об’єктивним потребам забезпечення обліку (скорочення стосується посад 

бухгалтера 1 категорії, бухгалтера по цінах, бухгалтера товарних операцій), а 

також пропонується скорочення посади диспетчера ЕОМ, як такої, що не 

відповідає технологічним запитам організації. Натомість, пропозицією 

враховується необхідність збільшення окладів бухгалтерів, що залишилися (на 

20%) у рахунок перерозподілу повноважень, а також виплати коштів у розмірі 

місячного окладу особам, що піддалися скороченню, відповідно до норми статті 

44 Кодексу законів про працю [17]. Замість посади диспетчера ЕОМ пропонується 

ввести посаду системного адміністратора, що суміщатиме обов’язки пов’язані із 

просуванням нової продукції та технічної підтримки.  

Розрахунок витрат та низки вартісних показників, необхідних для реалізації, 

запропонованих заходів, а саме розміру проектних інвестицій, калькуляція 

собівартості продукції і т.д., надано у Додатку А. 

 

3.3 Оцінка соціально-економічної ефективності впровадження 

запропонованих заходів 

Отже, проведений аналіз можливих заходів щодо покращення безпекового 

стану КП «Промінь» та розрахунок вартості їх реалізації, надає можливість 

розрахунку соціально-економічної ефективності таких пропозиції, а також їх 

впливу на захищеність складових економічної безпеки КП «Промінь». 

Економічний ефект від здійснення реструктуризації економічного відділу у 

складі адміністративного штату КП «Промінь» графічно представимо нижче на 

рис. 3.3. 
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Таблиця 3.1  

Розрахунок соціально-економічного ефекту від впровадження заходів з підвищення рівня економічної безпеки 

КП «Промінь» 

Показник 2018 

Вплив запропонованого заходу (1 

рік) 
Вплив запропонованого заходу (2 рік) 

Вплив запропонованого заходу (3 

рік) 

Ефект 1 

пропозиції 

Ефект 2 

пропозиції 

Планове 

значення   

Ефект 1 

пропозиції 

Ефект 2 

пропозиції 

Планове 

значення   

Ефект 1 

пропозиції 

Ефект 2 

пропозиції 

Планове 

значення   

Чистий дохід від 

реалізації, тис. грн. 
38680 5153,84 - 43833,84 5503,96 - 44183,96 5915,42 - 44595,42 

Собівартість реалізованої 

продукції, тис. грн. 
24842 1468,92 - 26310,92 1532,34 - 26374,34 1595,76 - 26437,76 

Валовий прибуток 13838 3684,92 - 17522,92 3971,62 - 17809,62 4319,65 - 18157,65 

Адміністративні витрати, 

у т.ч. 
3236 - -797,01 2438,99 - -72,46 2366,54 - - 2438,99 

Витрати на оплату праці 2412 - -652,33 1760,07 - -59,30 1700,77 - - 1760,07 

Відрахування на соціальні 

заходи 
532 - -144,68 387,32 - -13,15 374,17 - - 387,32 

Амортизація 3,6 - - 3,60 - - 3,60 - - 3,60 

Інші операційні витрати 288 - - 288,00 - - 288,00 - - 288,00 

Витрати на збут 10377 753,982 - 11130,98 338,4 - 10715,40 406,08 - 10783,08 

Інші операційні витрати 114 - - 114,00 - - 114,00 - - 114,00 

Фінансовий результат 

до оподаткування 
111 2930,94 797,01 3838,94 3633,22 72,46 4613,68 3913,57 - 4821,58 

Витрати (дохід) з податку 

на прибуток 
20 527,57 143,46 691,01 653,98 13,04 830,46 704,44 - 867,88 

Чистий прибуток 91 2403,37 653,54 3147,93 2979,24 59,41 3783,22 3209,13 - 3953,70 

Джерело: складено автором на основі розрахунків 
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Рис. 3.3 Економічний ефект заходів з реструктуризації 

Джерело: складено автором на основі [9] 

 

Загальний вплив пропонованих заходів у розрізі рівня прибутковості 

функціонування КП «Промінь» відобразимо за допомогою прогнозованої 

динаміки показників рентабельності КП «Промінь» поданої на (рис. 3.4) 

 

Рис. 3.4 Прогнозна динаміка показників рентабельності КП «Промінь» 

в результаті впровадження пропозицій 

Джерело: складено автором на основі розрахунків 

 

Представлені на Рисунку 3.3 дані свідчать, що впровадження нової 

продукції дозволить протягом 3-х років збільшити рентабельність продукції 

підприємства з 0,2% до 15%, а рентабельності продажу з 0,4% до 8,9%. Динаміка 

зміни абсолютних показників прибутку подано на рис. 3.5. 

Представлені дані дають можливість зрозуміти, що впровадження 

запропонованих заходів дозволить сприяти поступовому нарощенню обсягів 
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валового прибутку та чистого доходу від реалізації. Більш того, забезпечить ріст 

прибутку від рівня 91 тис. грн. у 2018 р. до 3953,7 тис. грн. через 3 роки табл.3.2. 

 

Рис. 3.5 Прогнозна динаміка абсолютних показників прибутку КП 

«Промінь» в результаті впровадження пропозицій 

Джерело: складено автором на основі табл. 3.1 

Таблиця 3.2 

Визначення зони функціонування КП «Промінь» в результаті впровадження 

пропозицій 

Показник Значення 

Розподілений прибуток, тис. грн. 2403,37 

Мінімальний прибуток, тис. грн. 21,71 

Балансовий прибуток, тис. грн. 3838,94 

Обсяг продукції, тис. грн. 43833,84 

Ва-ПІІІ, тис. грн. 3542 

КМ 8,8% 

КТ 12,4 

Джерело: складено автором на основі розрахунків 

Отже, провівши розрахунок впливу наданих пропозицій на рівень 

економічної безпеки КП «Промінь» шляхом використання аналізу прибутковості 

за відтворювальним підходом, можна зробити висновок, що це дозволить КП 

«Промінь» перейти до зони нормального функціонування(тобто такої, що 

відповідає збалансованому рівню показників КМ та КТ), за рахунок зростання 

показників прибутковості і як наслідок збільшення рівня комерційної маржі до 

8,8 %.  
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ВИСНОВОК 

В результаті проведеного дослідження було здійснено комплексний аналіз 

проблематики управління економічною безпекою комунальних підприємств на 

прикладі комунального підприємства «Промінь», зокрема проведено 

систематизацію теоретичних основ забезпечення економічної безпеки 

комунальних підприємств та розроблено низка пропозицій щодо підвищення 

рівня економічної безпеки комунальних підприємств м. Києва на прикладі КП 

«Промінь». Отже, узагальнюючи отримані результати дослідження, можна 

зробити наступні висновки: 

1.Розглянуто теоретичні основи визначення поняття економічної безпеки; 

надано характеристику поняттю системи забезпечення економічної безпеки 

підприємства, основними складовими якої забезпечення та стратегічні цілі 

здійснено поділ факторів впливу на екзогенні та ендогенні з подальшою їх 

деталізацією та встановленні взаємозв’язку з системою управління економічної 

безпеки підприємства. 

2. Проаналізовано загальний стан економічної безпеки підприємств м. 

Києва на прикладі КП «Промінь», використовуючи структурно-функціональний 

підхід в оцінці рівня економічної безпеки підприємства, встановлено, що КП 

«Промінь» має середній рівень економічної безпеки, а подальший аналіз 

прибутковості показав необхідність змін у ціновій та витратній політиці КП 

«Промінь». 

3. На основі проведеного аналізу було виділено ряд ключових напрямів 

підвищення економічної безпеки комунальних підприємств, а саме виробничий, 

кадровий, маркетинговий та адміністративно-організаційний. Отримані показники 

економічної безпеки КП «Промінь» дали можливість виробити ряд конкретних 

рекомендацій: введення нової продукції та реструктуризацію економічного 

відділу підприємства. В результаті проведених розрахунків, встановлено, що 

імплементація означених заходів дасть можливість протягом 3 років наростити 

показники рентабельності продукції з 0,2 % до 15 %, а у розрізі безпосередньо 

безпекового аспекту – перейти до зони нормально функціонування.  
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Додаток А 

Таблиця 1 

Проектні інвестиції 

Проектні інвестиції Сума, грн. 

Просіювач вібраціонний ВП-1 8160 

Котел варочный 145833 

Планетарна тестомесильная машина GASTRORAG B10-HG 46663 

Тестоотсадочная машина MULTIDROP (Polin) 174000 

Тунельна пічь TU 309 Кumkaya 430884 

Конвеєр охолоджуючий 43877 

Машина шоколадно-глазурувальна (МГ-600) 221030 

Термоупаковщик Intaldibipack 4255STX 57206 

Поворотні конвеєри 46667 

Всього 1174320 

Джерело: складено автором на основі розрахунків 
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Таблиця 2 

Калькуляція собівартості нової продукції 
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матеріали 
8,03 7,87 23,09 11,40 7,42 524700,53 572400,5764 620100,6245 

Електроенергія 

на технологічні 

цілі 

1,40 1,40 0,35 1,05 1,40 171275,02 186845,4722 202415,9282 

Фонд оплати 

праці 

виробничого 

персоналу 

2,51 2,51 0,63 1,88 2,51 306000,00 306000,00 306000,00 

Нарахування на 

фонд оплати 

праці 

виробничого 

персоналу 

0,55 0,55 0,14 0,41 0,55 67320,00 67320,00 67320,00 

Витрати на 

утримання та 

експлуатацію 

обладнання 

1,82 1,82 0,46 1,37 1,82 222528,00 222528,00 222528,00 

Водопостачання 

та 

водовідведення 

0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 1631,70 1780,036364 1928,372727 

Амортизація 

устаткування 

виробничого 

призначення 

1,44 1,44 0,36 1,08 1,44 175469,72 175469,72 175469,72 

Собівартість 15,77 15,61 25,03 17,21 15,16 1468924,97 1532343,81 1595762,65 

Витрати на збут 6,18 6,18 1,55 4,64 6,18 753982 338400 406080 

Ціна без ПДВ 25,25 25,06 30,56 25,12 24,55 - - - 

Ціна з ПДВ 30,30 30,07 36,67 30,14 29,46 - - - 

Джерело: складено автором на основі розрахунків 
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Таблиця 3  

Кошторис витрат на оплату праці адміністративного персоналу з 

врахуванням запропонованих заходів 

Посада 

К-ть 

штатних 

одиниць 

Встановлений 

оклад, грн. 

Місячний 

фонд оплати 

праці грн. 

Річний фонд 

оплати 

праці, грн. 

Нарахування 

на заробатну 

плату, грн. 

Директор 1 15488,85205 15488,85205 185866,2247 40890,56942 

Зам.директора 1 11801,03014 11801,03014 141612,3616 31154,71956 

Зам. директора по 

виробництву 
1 11801,03014 11801,03014 141612,3616 31154,71956 

Головний бухгалтер 1 11801,03014 11801,03014 141612,3616 31154,71956 

Головний економіст 1 9699,085818 9699,085818 116389,0298 25605,58656 

Бухгалтер 1 

категорії 
1 8640,692345 8640,692345 103688,3081 22811,42779 

Бухгалтер 2 

категорії 
1 7108,115 7108,115 85297,38 18765,4236 

Головний касир 

підприємства 
1 8430,555 8430,555 101166,66 22256,6652 

Старший касир 1 7121,3394 7121,3394 85456,0728 18800,33602 

Інспектор відділу 

кадрів 
1 6446,895 6446,895 77362,74 17019,8028 

Провідний 

спеціаліст по 

охороні праці та 

техніці безпеки 

1 7190,428149 7190,428149 86285,13779 18982,73031 

Інженер технолог 1 6446,895 6446,895 77362,74 17019,8028 

Диспетчер 1 5667,6 5667,6 68011,2 14962,464 

Прибиральниця 5 4817,46 24087,3 289047,6 63590,472 

Електрик 2 5780,952 11561,904 138742,848 30523,42656 

Всього 20 - 141730,85 1700770,17 374169,4 

Джерело: складено автором на основі розрахунків 
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Додаток Б 


