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У статті розкрито зміст поняття «економічна безпека 
інтегрованої промислової структури»; доведена значу-
щість фінансової складової як функціонального елементу 
у структурі системи економічної безпеки інтегрованої 
промислової структури та її акторів, оцінка якої дозво-
лить оперативно встановити фактичний стан економіч-
ної безпеки інтегрованої промислової структури й вияви-
ти напрями його зміни під впливом станів акторів; за-
пропонована методика виявлення впливу акторів горизо-
нтального рівня на стан економічної безпеки інтегрованої 
промислової структури через визначення відправної пози-
ції та змін у зонах ризиків діяльності інтегрованої проми-
слової структури та її акторів за оцінками швидких по-
казників-індикаторів фінансової складової; проведено ап-
робацію запропонованої методики на прикла-
ді інтегрованої промислової структури – ТОВ «Метін-
вест Холдинг». 
Ключові слова: економічна безпека, забезпечення еконо-
мічної безпеки, етап оцінки, інтегрована структура про-
мисловості, актори горизонтального рівня, фінансова 
складова економічної безпеки, методика виявлення впливу.   

 
 

Постановка проблеми.  Інтегровані промис-
лові структури (далі ІПС) давно стали ключовими 
об’єктами в багатьох галузях вітчизняної економіки 
та мають велике значення для економічної безпеки 
держави в цілому та регіонів й галузей зокрема. 
Проте, активна зміна тенденцій розвитку світової 
економіки, ускладнення ринкового середовища, зро-
стання непередбачуваності й плинності його постій-
них змін вимагає від керівництва ІПС пильного сте-
ження за станом економічної безпеки інтегрованої 
структури в цілому та прийняття оперативних 
управлінських рішень щодо протидії фінансово-
ресурсним втратам та ризикам настання таких втрат 
за допомогою методик швидкого виявлення харак-
теру впливу (позитивного або негативного) акторів 

різного рівня (горизонтального або/та вертикально-
го) шляхом їхньої оцінки.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Наразі в Україні відбувається актуалізація пробле-
матики економічної безпеки, що супроводжується 
глибоким осмисленням явищ та процесів, генераці-
єю нових ідей, появою свіжих поглядів, формулю-
ванням та уточненням понятійно-категоріального 
апарату [7].    

Аналіз сучасних наукових публікацій за даною 
тематикою свідчить, що особливу увагу науковці 
приділяють дослідженню понять "економічна 
безпека держави", "економічна безпека регіону", 
"економічна безпека підприємства" 
[1,3,4,7,6,8,9,15,16,21,24,28]. Загалом, цими 
дослідниками вирізняться наступні рівні ієрархічної 
декомпозиції економічної безпеки: глобальна 
економічна безпека, міжнародна економічна 
безпека, національна економічна безпека, 
економічна безпека регіону, економічна безпека 
галузі, економічна безпека підприємства, 
економічна безпека сім'ї (особистості). Вочевидь, 
чим вищим є рівень розгляду економічної безпеки, 
тим більшим є прояв економічних законів, їх вплив 
на кінцевий результат функціонування.  

Беручи до уваги сучасну специфіку функціону-
вання регіональних та/або галузевих економік стає 
актуальним запровадження у вищерозглянутій ієра-
рхічній декомпозиції економічної безпеки ще одно-
го рівня – рівня економічної безпеки інтегрованої 
промислової структури (ІПС). Слід зауважити, що 
економічна безпека ІПС має своє предметне поле 
дослідження, а саме інтегрований простір, що ста-
новить собою коаліцію акторів, утворену для вироб-
ництва власних інститутів, які у майбутньому ви-
значатимуть динаміку розвитку інтегрованої ціліс-
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ності. Таке предметне поле має свої особливості, 
свою специфіку щодо ідентифікації та забезпечення 
його економічної безпеки. 

Питання ідентифікації поняття "економічна 
безпека ІПС" слід розпочати з аналізу самого базо-
вого поняття у трактуванні різних авторів. Більшість 
дослідників безпекового напряму, як правило, ви-
значають економічну безпеку (обов’язково з 
прив’язкою до певного об’єкта, як то держави, регі-
ону, галузі, підприємства та ін.) як деякий певний 
результат, що проявляється через стан або міру [24]. 
Наприклад, стан ефективного використання ресурсів 
[5, 6,15], стан стабільного функціонування та розви-
тку, стан захищеності потенціалу [4], стан захище-
ності діяльності [3], стан захищеності інтересів [21], 
міра гармонізації або задоволення інтересів [8], міра 
економічної свободи [9] та ін. Проте більшістю ав-
торів визнається той факт, що отриманий результат 
(стан або міра) досягається через протидію різного 
роду загрозам (негативним чинникам), що виника-
ють у полі функціонування об’єкта, та стають дже-
релом фактичного або потенційно очікуваного ви-
никнення ризиків певних втрат, тобто небажаних ві-
дхилень фактично отриманих результатів діяльності 
об’єкта від їхніх очікуваних (планових) значень.   

Враховуючи попереднє дослідження щодо по-
няття «економічна безпека» та специфіку сутності 
інтегрованої промислової структури, у статті під 
економічною безпекою ІПС розуміється такий стан 
інтегрованого утворення, який забезпечує збере-
ження цілісних економіко-технологічних та органі-
заційно-соціальних умов функціонування структури 
внаслідок протидії (протистояння, подолання, запо-
бігання) загрозам зовнішнього і внутрішнього сере-
довища шляхом узгодження інтересів ІПС з інте-
ресами  акторів, а також інтересів самих акторів між 
собою, та досягнення збалансованості (у часі та про-
сторі) їхніх ресурсів з метою зменшення фактичних 
або потенційно очікуваних ризиків втрат [27]. Тож, 
не виникає сумніву, що економічна безпека ІПС як 
стан піддається впливу з боку станів, які властиві її 
акторам як окремим соціально-економічним одини-
цям цілісної структури.   

Безперечним є той факт, що будь-який стан не-
обхідно забезпечувати. У науковій праці [24] пода-
ється визначення, що забезпечення економічної без-
пеки підприємства є, перш за все, процесом у вигля-
ді послідовних і взаємопов’язаних дій (етапів) щодо 
протидії наслідкам внутрішніх або зовнішніх, 
об’єктивних або суб’єктивних загроз, метою якого є 
досягнення бажаного стану (міри) захищеності 
об’єкта від їхнього впливу у межах всіх його функ-
ціональних складових, які одночасно виступають 
зонами його функціонування зі специфічним пере-
ліком відповідних лише кожній окремій зоні загроз. 
Ефективне протікання такого процесу стає запору-
кою стабільного й ефективного функціонування і 
розвитку підприємства, його фінансової стійкості й 
платоспроможності, підвищення конкурентоспро-
можності на ринку, і, як наслідок, формування не-

обхідних передумов для повної реалізації економіч-
них та соціальних цілей діяльності [24].  

Подане визначення можливо цілковито спроєк-
тувати на визначення "забезпечення економічної 
безпеки актора ІПС", оскільки окремий актор, зали-
шаючись соціально-економічною одиницею ІПС, 
все ж таки є окремим господарюючим суб’єктом. 
Однак, слід згадати про залежність ІПС від резуль-
татів діяльності акторів, про їхню можливість впли-
вати на стан економічної безпеки ІПС в цілому. А 
отже, підсумовуючи вищезазначене та залучаючись 
підтримкою попередніх досліджень [24,25,26,27], 
під "забезпеченням економічної безпеки ІПС" слід 
розуміти процес по досягненню консолідованого ре-
зультату – стану захищеності від загроз, який фор-
мується під впливом стійкості до життєдіяльності 
акторів; масштабів впливу окремих акторів (за фун-
кціональними складовими) на результати функціо-
нування ІПС в цілому; ефективності ділових взає-
мовідносин акторів з головною надбудовою ІПС та 
між собою на горизонтальному й вертикальному рі-
внях структури; інтегрального співвідношення; рів-
ня компенсаторних можливостей акторів та ін.   

Серед усіх етапів, що формують процес забез-
печення економічної безпеки ІПС, саме оцінка є тим 
ґрунтовним елементом, який допомагає об'єктивно 
визначити поточний (відправний) стан економічної 
безпеки ІПС в цілому та її акторів зокрема, а також, 
що є напевне головним, визначитися з напрямами по 
досягненню бажаного (оптимального) стану еконо-
мічної безпеки ІПС з врахуванням впливу з боку 
станів акторів ІПС. Особливої актуальності набуває 
питання оцінки у відношенні оперативності отри-
мання інформації для прийняття швидких проте 
ефективних управлінських рішень відносно поси-
лення захищеності ІПС. 

Мета. Мета статті полягає у розкритті змісту та 
доведенні значущості фінансової складової як фун-
кціонального елементу у структурі системи еконо-
мічної безпеки ІПС та її акторів, оцінка якої дозво-
лить оперативно встановити фактичний стан еконо-
мічної безпеки ІПС та виявити напрями його зміни 
під впливом станів акторів; виробленні методики 
виявлення впливу акторів горизонтального рівня на 
стан економічної безпеки інтегрованої промислової 
структури через визначення відправної позиції та 
змін у зонах ризиків діяльності ІПС в цілому та її 
акторів за оцінками швидких показників-
індикаторів фінансової складової; апробації запро-
понованої методики на прикладі інтегрованої про-
мислової структури – ТОВ «Метінвест Холдинг».  

Матеріали й результати дослідження. Еко-
номічна безпека ІПС – комплексне поняття, до скла-
ду якого входять суб'єкти, об'єкти та механізм реалі-
зації безпеки ІПС в цілому, та її акторів зокрема. 
Система економічної безпеки ІПС і кожного її акто-
ра є індивідуальною, її повнота і дієвість залежать 
від великої кількості чинників як зовнішньої, так і 
внутрішньої взаємодії. Елементи є складовими час-
тинами будь-якої системи. Одним з елементів еко-
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номічної безпеки ІПС є її функціональні складові – 
це сукупність основних напрямів її економічної без-
пеки, що істотно відрізняються один від одного за 
своїм змістом. Отже, для досягнення високого рівня 
економічної безпеки керівництво ІПС повинно про-
водити роботу із забезпечення стабільності та ефек-
тивності функціонування всіх основних складових її 
економічної безпеки [29]. 

Позиції дослідників щодо виділення складових 
економічної безпеки підприємства не дійшли єднос-
ті. Вузький підхід має І.Б. Дегтярьова, яка виділяє 
такі складові – ринкову інтерфейсну та інформацій-
ну складові [10]. Проте більшість авторів (І.А. Дми-
трієв, А.О. Близнюк, Ф.О. Журавка, Л.А. Могильна, 
Н.В. Штамбург, О.В. Хомів, В.Л. Ортинський, І.С. 
Керницький, М.І. Керницький, М.О. Живко, Н.Г. 
Мехеда, О.В. Нусінова, М. Горбань) виділяють такі 
складові: фінансову; інтелектуальну і кадрову; тех-
ніко-технологічну; політико-правову; інформаційну; 
екологічну; силову [14,15,16,21,28,29].  

У відношенні до ІПС актуальним є досліджен-
ня [25], у якому виділені основні функціональні 
складові економічної безпеки та надана їхня харак-
теристика. До таких складових належать: фінансова 
складова (досягнення найбільш ефективного вико-
ристання корпоративних ресурсів ІПС), інтелектуа-
льна і кадрова складові (збереження і розвиток інте-
лектуального потенціалу ІПС, ефективне управління 
персоналом), техніко-технологічна складова (сту-
пінь відповідності застосовуваних на ІПС техноло-
гій провідним світовим аналогам за оптимізації ви-
трат ресурсів), зовнішньоекономічна складова (зда-
тність ІПС протистояти зовнішнім загрозам, адапту-
вати та реалізувати свої економічні інтереси на вну-
трішньому та зовнішніх ринках), енергетична скла-
дова (захист інтересів акторів ІПС і ІПС у цілому в 
енергетичній сфері від неявних і потенційних загроз 
внутрішнього та зовнішнього характеру), політико-
правова складова (всебічне правове забезпечення ді-
яльності ІПС, дотримання чинного законодавства), 
силова складова (забезпечення фізичної безпеки 
працівників ІПС (передусім керівників) і збережен-
ня її майна), інвестиційно-інноваційна складова (за-
безпечення активної інвестиційної й інноваційної 
діяльності), екологічна складова (дотримання чин-
них екологічних норм, мінімізація витрат від забру-
днення довкілля), інформаційно-комунікаційна 
складова (ефективне інформаційно-аналітичне за-
безпечення господарської діяльності ІПС) [25].  

Треба зазначити, що кожна з означених функ-
ціональних складових економічної безпеки ІПС ха-
рактеризується власним змістом, набором функціо-
нальних критеріїв і способами забезпечення. Вони 
завжди перебувають у щільному взаємозв’язку, вза-
ємодії та спричиняють істотний вплив одна на іншу. 
Проте саме фінансова складова вважається провід-
ною й вирішальною, оскільки результативність 
управління будь-якою іншого елементу економічної 
безпеки ІПС та системи в цілому найбільш показово 
проявляються саме через результати фінансової 

складової, а її реакції на зміни у зовнішньому та 
внутрішньому середовищі функціонування структу-
ри є більш швидкими, динамічними, показовими й 
зчитуваними.  

Слід зауважити, що у наукових джерелах літе-
ратури розглядається два поняття у межах цієї теми, 
як то «фінансова безпека» та «фінансова складова 
економічної безпеки». Так, поняттю «фінансова без-
пека» приділяють увагу такі вчені, як І.О. Бланк, 
Т.Г. Васильців, К.С. Горячева, Л.І. Донець, Т.Ю. За-
горельська, С.М. Ілляшенко, М.І. Камлик, Г.В. Ко-
заченко, О.М. Ляшенко та ін. [1,3,4,5,10, 21]. Так, 
І.О. Бланк під фінансовою безпекою  підприємства 
розуміє кількісно і якісно детермінований рівень йо-
го фінансового стану, який забезпечує стабільну за-
хищеність його пріоритетних збалансованих фінан-
сових інтересів від ідентифікованих реальних і по-
тенційних загроз зовнішнього і внутрішнього харак-
теру, параметри яких визначаються на основі його 
фінансової філософії й створюють необхідні перед-
умови фінансової підтримки його сталого розвитку 
в поточному і перспективному періоді [1]. Зазначене 
поняття акцентує увагу лише на захисті фінансових 
інтересів підприємства. Цікава думка О. М. Ляшен-
ко, яка дотримується позиції, що фінансова безпека 
є функціональною складовою економічної безпеки 
підприємства, не тотожною з нею за сутністю, а, 
скоріше комплементарною, проте не домінуючою 
[10]. 

У свою чергу, фінансова складова економічної 
безпеки розкривається, як правило, у поєднанні з 
суб’єктом «підприємство» та трактується як стан 
найбільш ефективного використання корпоративних 
ресурсів підприємства, яке виражене у найкращих 
значеннях фінансових показників прибутковості й 
рентабельності бізнесу, якості управління і викорис-
тання основних і оборотних засобів підприємства, 
структури його капіталу, норми дивідендних виплат 
по цінних паперах підприємства, а також курсової 
вартості його цінних паперів як синтетичного інди-
катора поточного фінансово-господарського стану 
підприємства і перспектив її технологічного і фінан-
сового розвитку  [15,28]. Поняття є доволі розшире-
ним, при цьому цілковито може бути спроєктованим 
на такий суб’єкт господарювання як ІПС. Його не-
доліками є: недостатнє охоплення функціонального 
поля фінансової складової та перевантаження суто 
технічними аспектами, які не мають прямого відно-
шення до фінансового напряму.  

Тож, у статті підтримується думка щодо тото-
жності означених понять з точки зору їхньої функ-
ціональності стосовно економічної безпеки певного 
господарського суб’єкта (будь-то самостійне підп-
риємство або підприємство-актор інтегрованої стру-
ктури, або сама інтегрована структура, тощо) лише з 
фінансових питань, які властиві функціональній фі-
нансовій складовій діяльності такого суб’єкта. З цієї 
точки зору фінансова складова економічної безпеки 
суб’єкта (у випадку цього дослідження ним висту-
пає ІПС та її актори) пов’язана з таким його станом, 
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який підтверджується: 1) рентабельністю діяльності 
ІПС та її акторів, що є наслідком збалансованої за-
безпеченості суб’єктів економічними ресурсами (за 
їх видами, обсягами, якістю та ін.) та ефективності 
їхнього використання у процесі операційної діяль-
ності; 2) ефективністю грошових потоків й плато-
спроможністю ІПС та акторів, що залежить від якіс-
ної платіжної дисципліни з боку всіх стейкхолдерів 
господарського процесу, а також збалансованістю 
між ліквідними активами та залишками коштів на 
рахунках суб’єктів; 3) фінансовою стійкістю ІПС та 
акторів, яка є проявом обґрунтованого співвідно-
шення між видами власного та запозиченого капіта-
лів. За умови дотримання означених критеріїв за фі-
нансовою складовою, які засвідчують захищеність 
ІПС та акторів від загроз шляхом доведення відсут-
ності або допустимості фінансових втрат (у формі 
чистого доходу, прибутку, власного капіталу), і, як 
наслідок, уникнення (або зниження) ризиків діяль-
ності інтегрованої промислової структури та її коа-
ліційних учасників, стан економічної безпеки ІПС 
можна вважати прийнятним. Зауважимо, що оцінка 
стану економічної безпеки за вказаними критеріями 
є первинною та актуальною до моменту застосуван-
ня змістовно складніших методів та методик, які пе-
редбачають залучення в оцінювання більшого кола 
структурних функціональних складових економіч-
ної безпеки ІПС.  

За сучасних динамічних умов функціонування, 
якісно-оперативна оцінка стану економічної безпеки 
ІПС за фінансовою складовою, перш за все, критич-
но необхідна керівництву самої інтегрованої струк-
тури та керівництву її акторів, власникам ІПС, стра-
тегічним інвесторам, кредиторам та партнерам.  

Про попит фінансової складової економічної 
безпеки певного суб’єкта господарювання та отри-
муваних на її основі оцінок свідчить наявність до-
сить значної кількості різних науково-теоретичних 
праць та методичних рекомендацій щодо методів та 
методик оцінки різної глибини та складності, які 
мають свої переваги й недоліки. Це підтверджує і 
провідний фахівець у галузі безпекознавства Г.В. 
Козаченко, яка вважає що оцінка стану економічної 
безпеки належить до тих питань економічної безпе-
кології, які характеризуються існуванням численних 
досліджень, але все ще не мають прийнятного пого-
дженого всіма вирішення [7]. Існування розрізнених 
методик оцінки стану економічної безпеки та майже 
повна їхня відсутність стосовно до такого специфіч-
ного суб’єкта господарювання як ІПС, на жаль, га-
льмують процес формування відповідних теоретич-
них та практичних засад. 

Складності додає і об’єкт оцінювання, яким є 
економічна безпека ІПС як ієрархічно та гетерархіч-
но структурованого цілісного утворення акторів, чиї 
інтереси реалізуються в ході технологічних, фінан-
сово-економічних, організаційних, соціальних про-
цесів шляхом сумісної діяльності з метою досягнен-
ня спільних цілей та протистояння й подолання за-
гроз, які існують у зовнішньому і внутрішньому се-

редовищі функціонування цілісної структури 
[26,27].   

Багатокритеріальність та багатовекторність ін-
теграційних процесів в ІПС, а також складна ієрар-
хічна будова і багатофункціональність ІПС обумов-
люють необхідність вирізнення певних акторів для 
оцінювання їх впливу на економічну безпеку ІПС. 
При цьому можливе різноманіття комбінації зв’язків 
належних до ІПС акторів, що потребує своєю чер-
гою проведення декомпозиції окремих її частин за 
спрямованістю і сферою діяльності чи за взаємним 
розташуванням акторів у галузевій структурі ІПС 
(горизонтальна, вертикальна, паралельна, кругова, 
конгломеративна).  А отже, важливо вирізнити перш 
за все позицію актора, місце в структурі можливос-
тей і типи зв’язків, які підтримує актор та які визна-
чають силу його впливу на стан економічної безпеки 
ІПС. При цьому, слід зауважити, що економічна 
безпека у розрізі будь-якої функціональної складо-
вої обов’язково має тенденцію змінюватись під 
впливом її акторів незалежно від напряму зв’язку.  

Нагадаємо, що мета дослідження, яке наво-
диться у статті, звужена до виявлення впливу на 
стан економічної безпеки ІПС лише акторів горизо-
нтального рівня. При цьому, акторами ІПС горизон-
тального рівня вважаються об’єднання агентів з од-
норідною діяльністю, що діють на однаковій ланці 
виробничого чи торговельного ланцюга в одній га-
лузі [17].  

Надалі, об’єднавши результати попередніх до-
сліджень щодо понять про стан економічної безпе-
ки, фінансову складову економічної безпеки, крите-
рії оцінки стану економічної безпеки за фінансовою 
складовою у відношенні до інтегрованої промисло-
вої структури (ІПС) та її акторів горизонтального 
рівня, перейдемо до пропозиції методики виявлення 
впливу акторів горизонтального рівня на стан еко-
номічної безпеки інтегрованої промислової структу-
ри на основі оцінки фінансової складової.  

Процедура методики виявлення впливу акторів 
горизонтального рівня на стан економічної безпеки ін-
тегрованої промислової структури на основі оцінки 
фінансової складової полягає у послідовному вико-
нанні наступних кроків: 

Крок 1. Проведення оцінки фінансового стану 
інтегрованої промислової структури (прикладом є 
ТОВ «Метінвест Холдинг») на основі розрахунку 
кількісних показників-індикаторів у розрізі оцінки 
фінансової стійкості, ефективності грошового пото-
ку й платоспроможності та ефективності діяльності.  

Крок 2. Виявлення фактичних й/або потенцій-
них фінансових втрат (прибутку, доходу або власного 
капіталу) на основі отриманих відхилень фактичних й 
оптимальних (гранично допустимих) значень показ-
ників-індикаторів фінансової складової та встанов-
лення відправної позиції зони ризику діяльності ІПС. 

Крок 3. Проведення оцінки станів фінансової 
стійкості акторів горизонтального рівня (бажано од-
нієї галузевої належності) (наприклад, акторів групи 
«металургія» ТОВ «Метінвест Холдинг») у розрізі 
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оцінки фінансової стійкості, ефективності грошово-
го потоку й платоспроможності та ефективності дія-
льності за розширеним набором показників-
індикаторів. 

Крок 4. Встановлення фактичних й/або потен-
ційних фінансових втрат акторів на основі відхилень 
значень показників-індикаторів фінансової складо-
вої (фактичних від оптимальних), а також зон ризи-
ку їхньої діяльності. 

Крок 5. Визначення стану економічної безпеки 
ІПС на основі встановленої зони ризику її діяльності з 
врахуванням фінансових втрат, які є наочною та шви-
дкою демонстрацією фактичних та/або потенційних 
загроз діяльності ІПС.  

Крок 6. Визначення характеру впливу (позити-
вного або негативного) акторів горизонтального рі-
вня (однієї галузевої належності) на стан економіч-
ної безпеки інтегрованої промислової структури за 
інформацією про зони ризиків діяльності акторів 
ІПС з врахуванням їхніх загроз, що пов’язані з ви-
дами та розмірами фінансових втрат, і, як наслідок, 
встановлення нової, скорегованої позиції ІПС на по-
лі зон ризиків діяльності.  

З метою апробації пропонованої методики ви-
явлення впливу акторів горизонтального рівня на 
стан економічної безпеки ІПС за фінансовою скла-
довою у статті обрано інтегровану гірничо-
металургійну групу компаній ТОВ «Метінвест Хол-
динг». До структури групи входять видобувні й ме-
талургійні підприємства в Україні, Європі та США, 
а також мережа продажів у всіх основних регіонах 
світу [20]. При оцінюванні були використані дані з 
відкритих джерел інформації та проведений при-
чинно-наслідковий аналіз конкретних ситуацій за 
розрахованими фінансовими показниками діяльнос-
ті як холдингу в цілому, так і окремих акторів ІПС 
горизонтального рівня.  

У якості акторів горизонтального рівня, що 
входять до складу ТОВ "Метінвест Холдинг", діють 
на території України та мають наближені умови дія-

льності, обрано підприємства металургійної галузі: 
ПрАТ Комбінат «Азовсталь», ПрАТ ММК імені Іл-
ліча та ПАТ Комбінат «Запоріжсталь» (табл. 1). 

Беручи до уваги, що ТОВ «Метінвест Холдинг» 
є корпорацією зі значною кількістю акторів як вер-
тикального, так і горизонтального рівнів інтеграції, 
то перш ніж перейти до оцінювання міри впливу об-
раних для дослідження акторів горизонтального рі-
вня групи «металургія» на стан економічної безпеки 
холдингу за фінансовою складовою, необхідно здій-
снити попереднє оцінювання фінансового стану ко-
рпорації в цілому у розрізі фінансової стійкості, ре-
зультативності діяльності, ефективності грошового 
потоку й платоспроможності. Отримані оцінки до-
зволять передбачити фінансові втрати холдингу та 
визначити зону фінансового ризику його діяльності, 
яка буде відправною точкою для визначення участі 
окремих акторів у забезпеченні економічної безпеки 
інтегрованої структури за фінансовою складовою.  

Слід зауважити, що участь акторів виявляється 
через позитивні та негативні наслідки для стану 
економічної безпеки ІПС. При цьому позитивні нас-
лідки у межах фінансової складової окремого актора 
передбачають потенційні фінансові добутки, які ві-
дповідно до консолідованої участі у складі ІПС 
впливають на покращення позицій зони у полі ризи-
ку її діяльності та, як наслідок, підвищення рівня 
економічної безпеки. Негативні наслідки є свідчен-
ням потенційних фінансових втрат актора, що зни-
зять, за умови тієї ж консолідації, позиції ІПС на за-
гальному полі зон ризиків її діяльності. Таке зни-
ження позицій, тобто зростання ризикованості дія-
льності ІПС через збільшення ризикованості діяль-
ності її актора, що встановлюється за допомогою 
швидких індикаторів (у формі значень показників та 
їхньої динаміки) у межах фінансової складової, буде 
свідчити про зниження рівня економічної безпеки 
інтегрованого об’єднання в цілому.  

 

 
Таблиця 1 

Загальна характеристика акторів горизонтального рівня групи «металургія» Метінвест Холдингу [20] 
Керуюча компанія Групи Метінвест – ТОВ «Метінвест Холдинг» 

Металургія – група, що виробляє коксову продукцію, чавун, сталеві напівфабрикати, сортовий і плоский прокат на вла-
сних підприємствах. Підприємства розташовані як на території України, так і за кордоном (в  Італії, Болгарії та Вели-

кобританії) 
Вітчизняні підприємства металургійної галузі, що є акторами Метінвест Холдингу 

ПрАТ Комбінат «Азовсталь» 
м. Маріуполь, Донецька обл. 

(код ЄДРПОУ 00191158) 

ПрАТ ММК імені Ілліча 
м. Маріуполь, Донецька обл. 

(код ЄДРПОУ 00191129) 

ПАТ Комбінат «Запоріжс-
таль»  

м. Запоріжжя, Запорiзька обл.
(код ЄДРПОУ 00191230) 

Підприємство повного циклу: виробляє 
кокс, плавить сталь і випускає плоский, 
сортовий і фасонний прокат. Єдиний 

український виробник залізничних рейок 

Підприємство повного циклу: випускає ча-
вун, сталь і прокат. Основна продукція ком-
бінату – плоский прокат з вуглецевих, низь-
колегованих і легованих сталей різного при-
значення. Найбільший в Україні виробник 
оцинкованого холоднокатаного листа 

Спільне підприємство повно-
го циклу, спеціалізується на 
виробництві гарячекатаного і 
холоднокатаного прокату, а 
також сталевої стрічки, чор-
ної жерсті, гнутого профілю 

Показники виробничої діяльності за 2019 р.  
чавун - 3,5 млн. тон 
сталь  - 4,0 млн. тон 
прокат - 1,2 млн. тон 

чавун - 4,5 млн. тон 
сталь - 3,6 млн. тон 
прокат - 2,6 млн. тон 

чавун - 4,4 млн. тон 
сталь - 4,0 млн. тон 
прокат - 3,5 млн. тон 
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Таблиця 2 

Оцінка фінансового стану інтегрованої промислової структури на прикладі ТОВ «Метінвест Холдинг»  
для визначення зони ризику його діяльності   

Показники 
ТОВ «Метінвест Холдинг» [13] 

2018 р. 2019 р. Зміни 
Оцінка фінансової стійкості ІПС 

Частка чистих активів у загальній вартості активів 0,483 0,501 +0,018 
Коефіцієнт фінансової незалежності 0,483 0,501 +0,018 
Коефіцієнт фінансового ризику 0,936 1,003 +0,067 

Оцінка ефективності грошового потоку й платоспроможності ІПС 
Коефіцієнт ліквідності грошового потоку операційної діяльності 1,698 1,660 -0,038 
Коефіцієнт ефективності грошового потоку 0,411 0,397 -0,014 
Коефіцієнт загальної платоспроможності  1,618 1,327 -0,291 

Оцінка результативності діяльності ІПС 
Приріст доходу від реалізації продукції  - -0,110 - 
Рентабельність операційної діяльності 0,100 0,030 -0,07 
Рентабельність власного капіталу 0,220 0,049 -0,171 
Рентабельність активів 0,106 0,025 -0,081 

Таблиця 3 

Оцінка фінансової стійкості акторів горизонтального рівня групи «металургія» ТОВ «Метінвест Холдинг»  

Показники 
ПрАТ Комбінат  
«Азовсталь» [12] 

ПрАТ ММК імені Ілліча 
[11] 

ПАТ Комбінат  
«Запоріжсталь» [19] 

2018р. 2019р. Зміни 2018р. 2019р. Зміни 2018р. 2019р. Зміни 
Частка чистих активів у загальній вартості 
активів актора 

0,328 0,296 -0,032 0,352 0,275 -0,077 0,451 0,488 0,037 

Частка чистого робочого капіталу у загальній 
вартості робочого капіталу актора  

0,060 0 -0,060 0,030 0 -0,03 0,241 0,198 -0,043 

Частка поточної заборгованості у загальній вар-
тості капіталу актора 

0,624 0,652 0,028 0,560 0,634 0,074 0,505 0,452 -0,053 

Коефіцієнт фінансової незалежності актора 0,328 0,296 -0,032 0,352 0,275 -0,077 0,451 0,488 0,037 
Коефіцієнт пролонгованої фінансової неза-
лежності (з врахуванням довгострокових зо-
бов’язань) актора 

0,376 0,350 -0,031 0,440 0,366 -0,074 0,495 0,548 0,053 

Коефіцієнт фінансового ризику актора 2,048 2,374 +0,326 1,841 2,636 +0,795 1,256 1,050 -0,006 

Ефект фінансового важелю  негативне значення негативне значення негативне значення 

 
Результати оцінювання фінансового стану інте-

грованої промислової структури на прикладі ТОВ 
«Метінвест Холдинг» для визначення зони ризику 
його діяльності представлено у табл. 2.     

Отримані оцінки фінансового стану свідчать 
про знаходження ТОВ «Метінвест Холдинг» у зоні 
допустимого ризику діяльності, проте у тій її части-
ні, яка є наближеною до перетину із зоною критич-
ного ризику. Підтвердженням знаходження ІПС у 
зоні допустимого фінансового ризику, умовою якої 
є збереження беззбиткової діяльності, є: по-перше, 
позитивна динаміка показника фінансової незалеж-
ності, яка забезпечила доведення його рівня до ниж-
ньої границі теоретично обґрунтованого оптималь-
ного значення, та збільшення частки чистих активів 
у загальній їхній вартості; по-друге, збереження ре-
нтабельності операційної діяльності, власного капі-
талу та активів холдингу; по-третє, допустимі зна-
чення показників ефективності грошового потоку та 
платоспроможності Метінвест Холдингу. Проте, 
слід звернути увагу на оцінки, які доводять знижен-
ня рівня ІПС в означеній зоні фінансового ризику. 
Так, співвідношення між обсягами власного та по-
зикового капіталів, говорить про зміну в джерелах 
фінансування діяльності обраного холдингу не на 

користь його фінансової стійкості (показник фінан-
сового ризику протягом досліджуваного періоду 
збільшився з 0,936 до 1,003). Одночасно з цим, на 
фоні очевидних фінансових втрат 11% консолідова-
ного доходу від реалізації продукції (товарів, пос-
луг) та зниження суми прибутку холдингу протягом 
досліджуваного періоду і, як наслідок, досить чуттє-
ве падіння рентабельності як операційної діяльності, 
так і власного капіталу й активів корпорації взагалі, 
зміна у структурі джерел фінансування у бік пози-
кового капіталу лише посилює фінансові ризики ді-
яльності ТОВ «Метінвест Холдингу». До того ж на-
явне і від’ємне відхилення у значеннях показників 
ефективності грошового потоку та платоспромож-
ності, що також позначається на зниженні рівня ри-
зикованості діяльності ІПС.  

Встановивши відправну позицію зони у полі 
ризику діяльності ТОВ «Метінвест Холдинг» за до-
помогою показників-індикаторів фінансової складо-
вої, перейдемо до оцінки участі акторів горизонта-
льного рівня групи «металургія» у забезпеченні еко-
номічної безпеки ІПС за допомогою швидких інди-
каторів фінансової складової. Зауважимо, що кіль-
кість показників за кожним напрямом оцінки стосо-
вно акторів ІПС, як то оцінка фінансової стійкості, 
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ефективності грошового потоку й платоспроможно-
сті та результативності діяльності, є дещо розшире-
ною для цілей отримання більш вірогідного резуль-
тату. Результати оцінки подано у табл. 3, 4, 5.  

Аналіз фінансової стійкості ПрАТ Комбінат 
«Азовсталь» вказав на низьку частку чистих активів 
у загальній їх вартості, які до того ж мають від’ємну 
динаміку у порівнянні з попередніми періодом, пов-
ну відсутність чистого робочого капіталу на кінець 
досліджуваного періоду та значну (більшу за 65%) 
частку поточних зобов’язань у загальній сумі капі-
талу підприємства, яка, при цьому, має ще й позити-
вну динаміку. Тобто свою діяльність ПрАТ Комбі-
нат «Азовсталь» здійснює за допомогою активів, які 
належать йому лише на 30%, у той час, як оборотні 
активи тримаються виключно коштом короткостро-
кового позикового капіталу. Занизький рівень фі-
нансової стійкості підтверджується також і показни-
ком-індикатором фінансової незалежності підпри-
ємства від зовнішньо запозиченого капіталу. На кі-
нець досліджуваного періоду його значення стано-
вить лише 29,6% (при оптимально рекомендованому 
у 50-70%). Тобто автономність діяльності актора 
порушена внаслідок неоптимальної структури капі-
талу підприємства. Виправити ситуацію не допомо-
гли навіть довгострокові запозичені джерела, за до-
помогою яких фінансова незалежність на строк до 
їхнього повернення зросла лише на 5,4%. Отримані 
значення фінансових показників-індикаторів при 
оцінюванні фінансової стійкості свідчать про ризи-
кованість діяльності актора ІПС (ПрАТ Комбінат 
«Азовсталь»), що додатково підтверджується коефі-
цієнтом фінансового ризику, значення якого є біль-
шим ніж у два рази за допустиме значення (не біль-
ше 1,0) та має протягом досліджуваного періоду не-
сприятливу тенденцію. До того ж негативне значен-
ня ефекту фінансового важеля підтверджує зростан-
ня серед різних видів фінансових ризиків особливо 
кредитного, що є свідченням застосування необґру-
нтованої політики у залученні позикових джерел фі-

нансування та приводить до додаткових фінансових 
втрат через обслуговування непокритого кредитного 
навантаження і, як наслідок, зменшення розміру 
власного капіталу актора ІПС. Тож, фінансовий стан 
досліджуваного актора ПрАТ Комбінат «Азовсталь» 
є незадовільним через втрату частки власного капі-
талу, що має негативний вплив на стан економічної 
безпеки як самого актора зокрема, так і ІПС (ТОВ 
«Метінвест Холдинг») в цілому. Аналогічна ситуа-
ція склалася і ще з одним актором холдингу – ПрАТ 
ММК імені Ілліча, зниження фінансової стійкості 
якого через втрату частки власного капіталу також 
негативно вплинуло на стан економічної безпеки 
ІПС. Інша ситуація спостерігається на ПАТ Комбі-
нат «Запоріжсталь», індикативні показники фінан-
сової стійкості якого мали динаміку наближення їх 
значень до оптимального рівня. Так, частка активів 
у загальній їхній вартості становить на кінець дослі-
джуваного періоду майже 50%. Не дивлячись на 
зменшення частки поточної заборгованості у сумі 
капіталу підприємства, частка чистого робочого ка-
піталу все ж таки незначно знизилася (з 24,1% до 
19,8%). На користь покращення фінансової стійкості 
говорить зростання показника автономності до 
48,8%. За допомогою залучення довгострокових за-
позичень на строк до їхнього повернення фінансова 
незалежність досягає оптимального рівня та стано-
вить на кінець досліджуваного періоду 54,8%. Кое-
фіцієнт фінансового ризику на фоні від’ємної дина-
міки наблизився до рівня допустимого значення. 
Тож, у досліджуваному періоді підприємство не 
втрачало свій власний капітал, а навпаки незначно 
його наростило. Але, негативне значення ефекту фі-
нансового важеля говорить про те, що при збере-
женні наявної структури капіталу та низькій рента-
бельності діяльності ПАТ Комбінат «Запоріжсталь», 
виникне ситуація, коли актор почне втрачати свій 
власний капітал, що збільшить ризикованість його 
діяльності.  

Таблиця 4 

Оцінка ефективності грошового потоку та платоспроможності акторів горизонтального рівня групи «металургія»  
ТОВ «Метінвест Холдинг»  

Показники 
ПрАТ Комбінат  
«Азовсталь» [12] 

ПрАТ ММК імені Ілліча 
[11] 

ПАТ Комбінат  
«Запоріжсталь» [19] 

2018р. 2019р. Зміни 2018р. 2019р. Зміни 2018р. 2019р. Зміни 
Питома вага позитивного грошового потоку 
операційної діяльності в загальній сумі ПГП ак-
тора 

0,998 0,998 0 0,996 0,992 -0,004 0,992 0,985 -0,007 

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку 
операційної діяльності актора 

1,050 1,378 0,328 1,034 1,027 -0,007 1,019 1,009 -0,01 

Коефіцієнт ефективності грошового потоку ак-
тора 

0,067 0,048 -0,019 0,060 0,037 -0,023 0,053 0,024 -0,029 

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності ак-
тора 

0,015 0,007 -0,008 0,031 0,026 -0,005 0,012 0,004 -0,008 

Коефіцієнт проміжної платоспроможності актора (з 
врахуванням інкасованої дебіторської заборговано-
сті) 

0,855 0,712 -0,143 0,783 0,666 -0,117 1,114 1,058 -0,056 

Коефіцієнт загальної платоспроможності актора 
(за умови монетизації всіх видів оборотних акти-
вів)  

1,063 0,852 -0,211 1,031 0,826 -0,205 1,318 1,247 -0,071 

Коефіцієнт співвідношення дебіторської та 
кредиторської заборгованості актора 

0,839 0,704 -0,135 0,751 0,640 -0,111 1,101 1,054 -0,047 
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    Таблиця 5 

Оцінка результативності діяльності акторів горизонтального рівня групи «металургія»  
ТОВ «Метінвест Холдинг»  

Показники 
ПрАТ Комбінат  
«Азовсталь» [12] 

ПрАТ ММК імені Ілліча 
[11] 

ПАТ Комбінат  
«Запоріжсталь» [19] 

2018р. 2019р. Зміни 2018р. 2019р. Зміни 2018р. 2019р. Зміни 
Приріст/зниження доходу від реалізації про-
дукції актора 

 – -0,301 -0,301 – +0,023 +0,023 – -0,214 -0,214 

Оборотність запасів актора, разів 3,712 4,920 +1,208 4,132 4,835 +0,703 6,516 4,547 -1,969 
Оборотність дебіторської заборгованості 
актора, разів 

1,714 1,613 -0,101 2,452 2,232 -0,220 2,024 1,222 -0,802 

Оборотність кредиторської заборгованос-
ті актора, разів  

1,433 1,141 -0,292 1,842 1,428 -0,414 2,134 1,346 -0,788 

Комерційна рентабельність актора 0,091 0 -0,091 0,107 0 -0,107 0,165 0 -0,165 
Рентабельність операційної діяльності акто-
ра 

0,063 0 -0,063 0,056 0 -0,056 0,110 0 -0,11 

Рентабельність власного капіталу актора 0,122 0 -0,122 0,125 0 -0,125 0,158 0 -0,158 
Рентабельність активів актора 0,041 0 -0,041 0,044 0 -0,044 0,077 0 -0,077 

 
Значення показників ефективність грошового 

потоку є майже однаковими у всіх акторів ТОВ «Ме-
тінвест Холдинг». Так, питома вага позитивного 
грошового потоку операційної діяльності у загаль-
ній його сумі свідчить, що основна сума валового 
грошового надходження забезпечується від основної 
(задекларованої у статутних документах акторів 
ІПС) діяльності. Одночасно з цим, значення коефіці-
єнту ліквідності грошового потоку операційної дія-
льності досліджуваних акторів ІПС є вищим за оди-
ницю. А це доводить дотримання обраними для дос-
лідження акторами ТОВ «Метінвест Холдинг» 
принципу самофінансування у реалізації їхньої опе-
раційної діяльності. Коефіцієнт ефективності гро-
шового потоку свідчить про наявність зовсім незна-
чних розмірів чистого грошового потоку у загальній 
сумі грошових видатків. Саме це вплинуло на зани-
зький розмір показника абсолютної платоспромож-
ності. Тож, актори ІПС не лише не мають залишку 
вільних коштів для ефективної реалізації інших ви-
дів діяльності (як то фінансової або інвестиційної), а 
й такого залишку бракує їм для розрахунків по своїм 
терміновим зобов’язанням. Дещо інша ситуація 
складається при оцінюванні проміжної та загальної 
платоспроможності, значення яких є наближеними 
до оптимального рівня. Однак, на ПрАТ Комбінат 
«Азовсталь» та ПрАТ ММК імені Ілліча загальної 
суми оборотних активів, які шляхом монетизації 
можуть бути досить швидко переведені у форму 
грошових коштів (запаси шляхом реалізації, дебі-
торська заборгованість шляхом інкасації), все ж таки 
бракує для повного погашення їхніх поточних зо-
бов’язань. На відміну від двох перших акторів ПАТ 
Комбінат «Запоріжсталь» має повний ліквідний ре-
зерв оборотних активів (на кінець досліджуваного 
періоду 105,4%) для погашення його короткостроко-
вих запозичень. Проте, керівництву підприємства 
необхідно звернути увагу на те, що часткою, яка пе-
реважає у загальному складі такого ліквідного резе-
рву, є дебіторська заборгованість, розміри, ефектив-
ність залучення та своєчасність інкасації якої вима-
гають запровадження обґрунтованої політики управ-

ління, де основним елементом має бути жорсткий 
контроль над цим видом резервного джерела плато-
спроможності. 

Аналіз результативності діяльності акторів ТОВ 
«Метінвест Холдинг» виявив падіння чистого доходу 
від реалізації продукції протягом досліджуваного пе-
ріоду на ПрАТ Комбінат «Азовсталь» на 30,1% та на 
ПАТ Комбінат «Запоріжсталь» на 21,4%. На ПрАТ 
ММК імені Ілліча, навпаки, спостерігалося зростання 
чистого доходу, проте лише на 2,3%. Попри різну ди-
наміку чистого доходу поведінка показників ділової 
активності окремих видів оборотних активів та пото-
чних зобов’язань має як тотожну зі зміною чистого 
доходу поведінку (наприклад, ПАТ Комбінат «Запо-
ріжсталь», де падіння чистого доходу призвело до па-
діння оборотності запасів, дебіторської та кредитор-
ської заборгованості), так і відмінну поведінку (на-
приклад, на ПрАТ Комбінат «Азовсталь» та ПрАТ 
ММК імені Ілліча). На цих підприємствах, попри різ-
ну динаміку доходу, оборотність запасів зростає (че-
рез зниження їхньої вартості та частки у загальній 
сумі оборотних активів), а оборотність дебіторської та 
кредиторської заборгованості, навпаки, знижується. 
Проте зміна показників ділової активності, які погір-
шили свої значення, не є критичною для досліджува-
них підприємств-акторів ІПС. Тобто їхня поведінка не 
значно впливає на зміну грошової маси в обороті ак-
торів ТОВ «Метінвест Холдинг», проте ризик їхньої 
діяльності може зрости внаслідок необґрунтованого 
зниження розмірів виробничих запасів, що надалі 
вплине на перебіг операційного процесу, та значних 
сум дебіторської заборгованості, що вже позначилося 
на платоспроможності акторів ІПС. Аналіз рентабе-
льності діяльності підприємств-акторів ІПС виявив 
геть зовсім сумну картину, коли рентабельні у попе-
редньому звітному періоді підприємства, у наступно-
му періоді почали отримувати збитки починаючи з 
валового результату (валового збитку). У 2018 р. 
майже однаковою була рентабельність діяльності 
ПрАТ Комбінат «Азовсталь» та ПрАТ ММК імені Іл-
ліча. Порівнюючи значення запропонованих показни-
ків з депозитними ставками цього періоду, діяльність 
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акторів можна означити як низькорентабельну. Дещо 
вища рентабельність діяльності у 2018 р. була на ПАТ 
Комбінат «Запоріжсталь». Тобто діяльність означено-
го актора була середньо-рентабельною. Однак, на 
жаль, у 2019 р. і це підприємство-актор ІПС отримало 
збитки. Збиткова діяльність акторів ІПС вплинула на 
зниження суми власного капіталу кожного з них та 
ТОВ «Метінвест Холдинг» в цілому.  

А отже, оцінка фінансового стану акторів гори-
зонтального рівня з метою виявлення зони ризику 
діяльності для подальшого визначення їхнього впли-
ву на стан економічної безпеки ІПС за допомогою 
швидких показників-індикаторів фінансової складо-
вої дозволила виявити наступне:  

результатом діяльності всіх досліджуваних ак-
торів ТОВ «Метінвест Холдинг», незалежно від ди-
наміки чистого доходу від реалізації продукції (то-
варів, робіт, послуг), є збиток, починаючи з валового 
збиткового результату. Тобто, обсяги діяльності ак-
торів ІПС впали нижче за поріг рентабельності, що 
говорить про їх фінансові втрати в обсязі сум прибу-
тків (валового, прибутку від операційної діяльності 
та чистого прибутку підприємства) у порівнянні з 
відповідними показниками попереднього періоду. 
Фінансові втрати у розмірі суми прибутку на фоні 
збереження чистого доходу від реалізації продукції є 
свідченням попадання таких акторів у зону, що на 
перетині між зонами допустимого та критичного ри-
зику їхньої діяльності; 

оцінка ефективності грошового потоку довела 
повну забезпеченість видатків операційної діяльнос-
ті усіх акторів ІПС коштом надходжень від цієї ж ді-
яльності. Проте, незначні суми чистого грошового 
потоку від операційної діяльності не дозволяють 
утримувати на рахунках акторів ТОВ «Метінвест 
Холдинг» оптимальні розміри грошових залишків 
для термінових розрахунків, а також створювати ре-
зерви для розвитку інших видів діяльності, як то ін-
новаційно-інвестиційної та/або фінансової. Недоста-
тній ліквідний резерв оборотних активів ПрАТ Ком-
бінат «Азовсталь» та ПрАТ ММК імені Ілліча, а та-
кож зниження його суми протягом досліджуваного 
періоду, призвели до часткового порушення платіж-
ної дисципліни стосовно поточних зобов’язань акто-
рів ІПС. На ПАТ Комбінат «Запоріжсталь» попри 
наявність достатнього ліквідного резерву для поточ-
них розрахунків, платоспроможність можна означи-
ти як з підвищеним рівнем ризику через головну 
складову – дебіторську заборгованість, яка є більш 
ризикованим, у порівнянні із запасами, видом лікві-
дного резерву. Тож, за отриманими оцінками цього 
напряму, актори не міняють свої позиції та залиша-
ються у зоні, що визначена попередньо (тобто на пе-
ретині між зонами допустимого та критичного ризи-
ку їхньої діяльності); 

занизький рівень фінансової стійкості (з тенде-
нцією до подальшого зниження) двох акторів, як то 
ПрАТ Комбінат «Азовсталь» і ПрАТ ММК імені Іл-

ліча, на фоні збиткової діяльності протягом остан-
нього досліджуваного періоду, свідчить про наяв-
ність фактичних ризиків і власне настання самої си-
туації втрати власного капіталу цих акторів, що 
знижує їхні позиції до зони критичного ризику. На 
відміну від вже названих акторів ТОВ «Метінвест 
Холдинг», на ПАТ Комбінат «Запоріжсталь» за умо-
ви підйому рівня фінансової стійкості у напрямку до 
оптимального значення, але з врахуванням збиткової 
діяльності у 2019 р. та зміни співвідношення між 
власним та запозиченим капіталом не на користь 
власного, діяльність можна визнати як ту, що має 
ризики потенційної втрати власного капіталу у май-
бутньому. Тож, ПАТ Комбінат «Запоріжсталь» зали-
шається на межі між зонами допустимого та крити-
чного ризиків діяльності підприємства-актора.  

Висновки. Апробація запропонованої у дослі-
дженні методики виявлення впливу акторів горизон-
тального рівня на стан економічної безпеки інтегрова-
ної промислової структури на основі оцінки фінансової 
складової на прикладі ТОВ «Метінвест Холдинг» до-
зволила оперативно встановити наступне: 1) економі-
чна безпека холдингу в цілому знаходиться на допу-
стимому рівні з тенденцією до зниження, про що 
свідчить зона ризику його діяльності, яка передбачає 
втрату частини консолідованого доходу, суттєве 
зниження рентабельності діяльності та зміну у стру-
ктурі капіталу ІПС і, як наслідок, набуття тенденції 
до потенційної втрати власного капіталу; 2) серед ак-
торів горизонтального рівня групи «металургія» ТОВ 
«Метінвест Холдинг» негативний характер впливу за 
умови збереження наявного рівня економічної без-
пеки ІПС має ПАТ Комбінат «Запоріжсталь» (тобто 
фінансові втрати актора цілком тотожні втратам 
ІПС); 3) негативний характер впливу за умови зни-
ження відправної позиції рівня економічної безпеки 
ІПС мають ПрАТ Комбінат «Азовсталь» і ПрАТ 
ММК імені Ілліча (фінансові втрати означених акто-
рів значно нижчі за втрати ІПС). Подальшого розви-
тку може потребувати сама методика виявлення 
впливу або її процедура, де можливо будуть врахо-
вані інші вагомі чинники, що суттєво відбиваються 
на значеннях показників-індикаторів фінансової 
складової. Як приклад, слід зауважити, що два із 
трьох акторів ТОВ «Метінвест Холдинг», як то 
ПрАТ Комбінат «Азовсталь» і ПрАТ ММК імені Іл-
ліча, разом з їхніми виробничими площами розмі-
щені у м. Маріуполь Донецької області, яке є набли-
женим до лінії розмежування у зоні проведення 
ООС, що створює суттєві виклики у діяльності під-
приємств-акторів та може здійснити додатковий 
вплив на рівень їхньої економічної безпеки. Проте 
не слід забувати, що головним аспектом пропонова-
ної методики є оперативність її застосування та 
швидкість отримання інформації, які можуть пост-
раждати через надмірне розширення або поглиблен-
ня методики. 
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Христенко Л.Н., Черная О.Ю., Белоус Я.Ю. Опре-
деление влияния акторов горизонтального уровня на 
состояние экономической безопасности интегрирован-
ной промышленной структуры на основе оценки фи-
нансового компонента 

В статье раскрыто содержание понятия «эконо-
мическая безопасность интегрированной промышленной 
структуры»; доказана значимость финансового компо-
нента как функционального элемента в структуре си-
стемы экономической безопасности интегрированной 
промышленной структуры и ее акторов, оценка которой 
позволит оперативно установить фактическое состоя-
ние экономической безопасности интегрированной про-
мышленной структуры и выявить направления его изме-
нения под влиянием акторов; предложена методика 
определения влияния акторов горизонтального уровня на 
состояние экономической безопасности интегрированной 
промышленной структуры через определение начальной 
позиции и изменений в зонах рисков деятельности инте-
грированной промышленной структуры в целом и ее ак-
торов по оценкам быстрых показателей-индикаторов 
финансовой составляющей; проведена апробация пред-
ложенной методики на примере интегрированной про-
мышленной структуры - ООО «Метинвест Холдинг». 

Ключевые слова: экономическая безопасность, 
обеспечение экономической безопасности, этап оценки, 
интегрированная структура промышленности, акторы 
горизонтального уровня, финансовая составляющая эко-
номической безопасности, методика выявления влияния. 
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Khrystenko L.M., Chorna O.Y., Bilous Y.Y. Identifi-
cation of the influence of actors of the horizontal level on 
the state of economic security of the integrated industrial 
structure based on the assessment of the financial compo-
nent 

The article combines the terms "economic security" and 
"integrated industrial structure" provides a definition of eco-
nomic security of an integrated industrial structure as a state 
of integrated education, which ensures the preservation of in-
tegrated economic-technological and organizational-social 
conditions of the structure due to external and internal 
threats, environmentby reconciling the interests of the inte-
grated industrial structure with the interests of the actors, and 
the interests of the actors among themselves, as well as 
achieving a balance of their resources in order to reduce the 
risk of financial loss. It is proved that the economic security of 
the integrated industrial structure as a state is influenced by 
its actors as separate socio-economic units of the integral 
structure. Among the stages of economic security, the stage of 
"assessment" is defined as the basic one in determining the di-
rections of achieving the optimal state of economic security of 
the integrated industrial structure, taking into account the in-
fluences of the actors of the integrated structure. The signifi-
cance of the financial component as a functional element in 
the structure of the economic security system of the integrated 
industrial structure power structure and its actors is proved. 
Installed that the financial component of economic security of 
the integrated industrial structure and its actors is connected 
with such their condition which is confirmed: profitability of 
activity, efficiency of cash flows and solvency, financial stabil-

ity. The condition is put forward that only in compliance with 
the specified criteria for the financial component at the opti-
mal level, the state of economic security of the integrated 
structure of industry is considered acceptable. A method of 
identifying the impact of horizontal actors on the state of eco-
nomic security of the integrated industrial structure by deter-
mining the starting position and changes in the risk areas of 
the integrated industrial structure in general and its actors in 
particular by assessing the rapid indicators of the financial 
component. The proposed method was tested on the example 
of an integrated industrial structure – Metinvest Holding LLC. 

Keywords: economic security, ensuring economic secu-
rity, evaluation stage, integrated structure of industry, actors 
of horizontal level, financial component of economic security, 
method of impact detection. 
 
Христенко Лариса Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри 
публічного управління, менеджменту та маркетингу Схід-
ноукраїнського національного університету імені Воло-
димира Даля, e-mail: hristenkoln@gmail.com 
Чорна О.Ю. – к.е.н., доцент кафедри публічного управ-
ління, менеджменту та маркетингу Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля, e-
mail: olgablack555@gmail.com 
Білоус Яна Юріївна – ст. викл. кафедри публічного 
управління, менеджменту та маркетингу Східноукраїнсь-
кого національного університету імені Володимира Даля 
 

Стаття подана 18.11.2020. 
.

 
 




