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Ðезюме
Â ñòàòüå îñóщåñòâëåíî êðèòè÷åñêîå ïåðåîñìыñëåíèå êðèзèñíых ÿâëåíèé, êîòîðыå ïðèâåëè ê óïàäêó ïðåä-
ïðèÿòèé òåêñòèëüíîé ïðîìышëåííîñòè Уêðàèíы. Пðîàíàëèзèðîâàíî ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïîñëåäñòâèÿ 
äåãðàäàöèè îòðàñëè. Îбîñíîâàíà íåîбхîäèìîñòü âîзðîæäåíèÿ òåêñòèëüíîé ïðîìышëåííîñòè â бóäóщåì.
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Summary
Authors in the article carried out a critical rethinking of the crisis phenomena that led to the decline of  
textile enterprises in Ukraine. The current condition and consequences of industry degradation were analyzed.  
Authors grounded the necessity of the revival textile industry in the future.
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Худолєй Ë. Â. 
Çàïîð³зüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò

ÐÎЗÐÎБËÅÍÍЯ МÅХÀÍ²ЗМÓ ЗÀБÅЗПÅЧÅÍÍЯ Ф²ÍÀÍÑÎÂÎ-ÅÊÎÍÎМ²ЧÍÎЇ БÅЗПÅÊÈ 
П²ÄПÐÈЄМÑÒÂ МÀШÈÍÎБÓÄÓÂÀÍÍЯ

У ñòàòò³ ðîзðîбëåíî ìåхàí³зì зàбåзïå÷åííÿ ф³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâ ìàшèíîбóäó-
âàííÿ, êîíöåïòóàëüíó ñхåìó ðåàë³зàö³ї ñòðàòåã³ї óïðàâë³ííÿ ф³íàíñîâîю бåзïåêîю ï³äïðèєìñòâà, ÿêà 
ïåðåäбà÷àє ïîñë³äîâí³ñòü ïåâíèх åòàï³â. Сфîðìîâàíî ïðîöåñ зàбåзïå÷åííÿ åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ï³äïðè-
єìñòâ ìàшèíîбóäóâàííÿ íà ìàêðî- òà ì³êðîð³âí³.
Êлючові слова: ìåхàí³зì зàбåзïå÷åííÿ, ф³íàíñîâî-åêîíîì³÷íà бåзïåêà, ìàшèíîбóäóâàííÿ, ï³äïðèєìñòâî, 
ð³âåíü ф³íàíñîâîї бåзïåêè.

Постановка проблеми. Íàéâàæëèâ³шîю îзíà-
êîю ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâ є íàÿâí³ñòü зàãðîз åêî-
íîì³÷íîãî хàðàêòåðó òà ïîñò³éíèх ðèзèê³â. Ìàшè-
íîбóäóâàííю, ÿê ³ ³íшèì ãàëóзÿì, ïðèòàìàíí³ 
åêîíîì³÷í³ ðèзèêè. Сüîãîäí³ б³ëüш³ñòü ìàшèíî-
бóä³âíèх ï³äïðèєìñòâ Уêðàїíè ïîòåíö³éíî îïèíÿ-
єòüñÿ â зîí³ ä³ї шèðîêîãî ñïåêòðó зàãðîз, щî ñòâî-

ðèëè ðåàëüíó åêîíîì³÷íó íåбåзïåêó ³ñíóâàííю їх 
б³зíåñó. Âàæëèâèì åòàïîì зàбåзïå÷åííÿ ф³íàíñîâî-
åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâà є ðîзðîбëåííÿ 
ìåхàí³зìó її зàбåзïå÷åííÿ. Фîðìóâàííÿ òàêîãî 
ìåхàí³зìó є äîñòàòíüî àêòóàëüíîю ïðîбëåìîю.

Àналіз останніõ досліджень і публікацій.  
Îäíèì ³з íàéãîëîâí³шèх зàâäàíü, ÿêå âèíèêàє ï³ä 
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÷àñ ðîзðîбëåííÿ ìåхàí³зìó зàбåзïå÷åííÿ ф³íàíñîâî-
åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâ, є зàбåзïå÷åííÿ 
ñòàб³ëüíîñò³ фóíêö³îíóâàííÿ òà äîñÿãíåííÿ ãîëîâíèх 
ö³ëåé ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâ. Íàéшèðшå ö³ ïèòàííÿ 
ðîзãëÿäàëè И.Î. Бëàíê [1], Ò.Г. Âàñèëüö³â [2], 
Л.². Дîíåöü [3], À.Â. Êîзà÷åíêî [6], Â.П. Пîíîìàðüîâ 
[9], Ò.Б. Êóзåíêî [5], Ю.Â. Лàâðîâà [7], ².П. Ìîéñå-
єíêî, Î.Ì. Ìàð÷åíêî [8], Ò.Б. Êðàêîñ [4] òà ³í.

Ц³ íàóêîâö³ íå ò³ëüêè ñïðîбóâàëè ñфîðìóâàòè 
ìåхàí³зì зàбåзïå÷åííÿ åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ï³ä-
ïðèєìñòâ, à é íàäàëè âèзíà÷åííÿ ïîíÿòòÿì åêî-
íîì³÷íîї òà ф³íàíñîâîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâà, 
â³äзíà÷èëè зàñîбè òà ïîêàзíèêè їх îö³íêè, ïåâí³ 
åëåìåíòè óïðàâë³ííÿ.

Мета статті ïîëÿãàє ó ðîзðîбëåíí³ âëàñíîãî 
ìåхàí³зìó зàбåзïå÷åííÿ ф³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîї 
бåзïåêè ï³äïðèєìñòâ ìàшèíîбóäóâàííÿ, êîíöåï-
òóàëüíîї ñхåìè ðåàë³зàö³ї ñòðàòåã³ї óïðàâë³ííÿ 
ф³íàíñîâîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâà, ÿêà ïåðåäбà÷àє 
ïîñë³äîâí³ñòü ïåâíèх åòàï³â; фîðìóâàíí³ ïðîöåñó 
зàбåзïå÷åííÿ åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâ 
ìàшèíîбóäóâàííÿ íà ìàêðî- òà ì³êðîð³âí³.

Ðис. 1. Меõанізм забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування
Джерело: розроблено автором

 

Основні пріоритети Основні завдання 

забезпечення економічної 
ефективності господарської 
діяльності через високий рівень 
використання фінансових ресурсів і 
ринкових можливостей;  
прогнозування, виявлення та 
ідентифікація внутрішніх і зовнішніх 
загроз для фінансово-економічної 
безпеки підприємства 

Складники фінансово-
економічної безпеки 

підприємств 
машинобудування 

забезпечення стійкості розвитку 
підприємства та реалізації його 
основних економічних інтересів; 
організація превентивних заходів 
щодо запобігання можливим 
загрозам і ризикам та 
унеможливлення зростання рівня 
небезпеки 

бюджетно-
податковий,  
страховий, 

інвестиційний, 
фондовий, 
грошовий 
кредитна 

 

Основні 
результати 

високий рівень 
фінансової безпеки, 
успішна та 
ефективна діяльність 
підприємства 

Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств 
машинобудування 

Âиклад основного матеріалу дослідження. 
Åфåêòèâíà ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèєìñòâà зàëåæèòü â³ä 
îðãàí³зàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìåхàí³зìó ä³ÿëüíîñò³ 
ï³äïðèєìñòâà, à â ñó÷àñíèх óìîâàх îðãàí³зàö³éíî-
åêîíîì³÷íèé ìåхàí³зì ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà 
ïîâèíåí ñëóãóâàòè щå é ³íñòðóìåíòîì фîðìóâàííÿ 
òà зàбåзïå÷åííÿ åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâà.

Ð³âåíü ф³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ï³äïðè-
єìñòâà зàëåæèòü â³ä òîãî, íàñê³ëüêè åфåêòèâíî 
éîãî êåð³âíèöòâî ³ ñïåö³àë³ñòè (ìåíåäæåðè) бóäóòü 
ñïðîìîæí³ зàâ÷àñíî âèÿâèòè é óíèêíóòè ìîæëè-
âèх зàãðîз, ë³êâ³äóâàòè шê³äëèâ³ íàñë³äêè îêðåìèх 
íåãàòèâíèх ñêëàäíèê³â зîâí³шíüîãî ³ âíóòð³шíüîãî 
ñåðåäîâèщà. Ìåхàí³зì óïðàâë³ííÿ ф³íàíñîâî-åêî-
íîì³÷íîю бåзïåêîю ìàє ïåðåäбà÷àòè âïëèâ ð³з-
íèх ãðóï ñóб’єêò³â ф³íàíñîâîї бåзïåêè íà îб’єêò – 
ф³íàíñîâó ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèєìñòâà [7, c. 128].

Ìåхàí³зì зàбåзïå÷åííÿ ф³íàíñîâî-åêîíî-
ì³÷íîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâ ìàшèíîбóäóâàííÿ 
ïîâ’ÿзàíèé ³з ïð³îðèòåòàìè, зàâäàííÿìè, ñêëàä-
íèêàìè ф³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîї бåзïåêè, ÿê³ âèзíà-
÷àюòü ðåзóëüòàòè éîãî зàбåзïå÷åííÿ (ðèñ. 1).
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Дëÿ ïîëåãшåííÿ óïðàâë³ííÿ ф³íàíñîâî-åêî-
íîì³÷íîю бåзïåêîю íà ï³äïðèєìñòâàх ìàшèíî-
бóäóâàííÿ ïðîïîíóєìî êîíöåïòóàëüíó ñхåìó 
ðîзðîбëåííÿ òà ðåàë³зàö³ї ñòðàòåã³ї óïðàâë³ííÿ 
ф³íàíñîâîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâà, ÿêà хàðàêòåðè-
зóєòüñÿ êîìïëåêñí³ñòю ³ зàâåðшåí³ñòю òà ïåðåäбà-
÷àє ïîñë³äîâí³ñòü ïåâíèх åòàï³â (ðèñ. 2).

Пåðшèé åòàï ïåðåäбà÷àє âèзíà÷åííÿ íàéãîëî-
âí³шèх ö³ëåé òà ì³ñ³ї ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà ³ 
éîãî ïð³îðèòåòíèх ф³íàíñîâèх ³íòåðåñ³â. Ì³ñ³ÿ ìàє 
ñóòòєâå зíà÷åííÿ, îñê³ëüêè âîíà є бàзîю äëÿ ðîз-
ðîбëåííÿ é óзãîäæåííÿ ö³ëåé, ñèñòåìè ïëàí³â íà 
ï³äïðèєìñòâ³, â³äíîñèí ³з зîâí³шí³ìè ó÷àñíèêàìè 
ðèíêó.

Íà äðóãîìó åòàï³ ïåðåäбà÷àєòüñÿ ä³àãíîñòèêà 
ф³íàíñîâîãî ñêëàäíèêà åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ï³ä-
ïðèєìñòâà – âèÿâëåííÿ ïîòåíö³éíèх òà ðåàëüíèх 
зàãðîз ³ íåбåзïåê ³з бîêó ÿê âíóòð³шíüîãî, òàê ³ 
зîâí³шíüîãî ñåðåäîâèщà [9, c. 12].

Òðåò³é åòàï ïåðåäбà÷àє âèä³ëåííÿ êëю÷îâèх 
зàãðîз ³ íåбåзïåê, їх ðàíæóâàííÿ зà ñòóïåíåì зíà-
÷èìîñò³, âåëè÷èíîю ìîæëèâîãî збèòêó; âèзíà-
÷åííÿ ïðè÷èí íåбåзïåê òà зàãðîз, ïðîãíîзóâàííÿ 
ìîæëèâèх íàñë³äê³â ðåàë³зàö³ї зàãðîз, ðîзðàхóíîê 
ìîæëèâèх збèòê³â; фîðìóëюâàííÿ ïðîбëåìíèх 
ñèòóàö³é ó ñфåð³ ф³íàíñîâîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâà.

Íà ÷åòâåðòîìó åòàï³ â³äбóâàєòüñÿ âèзíà÷åííÿ 
íåîбх³äíîñò³ óïðàâë³ííÿ ф³íàíñîâîю бåзïåêîю íà 
ï³äïðèєìñòâ³.

П’ÿòèé åòàï ìàє íà ìåò³ âèб³ð ñòðàòåã³ї óïðàâ-
ë³ííÿ ф³íàíñîâîю бåзïåêîю. Íà öüîìó åòàï³ фîð-
ìóëююòüñÿ êîíêðåòí³ ö³ë³ щîäî зàбåзïå÷åííÿ 
ф³íàíñîâîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâà, âèзíà÷àєòüñÿ 
ìåòà óïðàâë³ííÿ ф³íàíñîâîю бåзïåêîю з óðàхóâàí-
íÿì ïðîбëåìíèх ñèòóàö³é, à òàêîæ зä³éñíюєòüñÿ 
ïîñòàíîâêà зàâäàíü, щî ñïðèÿòèìóòü äîñÿãíåííю 
ìåòè êîíöåïö³ї ф³íàíñîâîї бåзïåêè òà ðåàë³зàö³ї 
ñòðàòåã³ї óïðàâë³ííÿ ф³íàíñîâîю бåзïåêîю ï³ä-
ïðèєìñòâà. Òàêîæ â³äбóâàєòüñÿ ðîзðîбëåííÿ ñèñ-
òåìè óïðàâë³ííÿ ф³íàíñîâîю бåзïåêîю ï³äïðèєì-
ñòâà: зä³éñíюєòüñÿ âèб³ð ïðèíöèï³â óïðàâë³ííÿ, 
фîðìóâàííÿ îðãàí³зàö³éíîї ñòðóêòóðè óïðàâë³ííÿ 
ф³íàíñîâîю бåзïåêîю ï³äïðèєìñòâà [9, c. 14].

Íàéãîëîâí³шèì íà öüîìó åòàï³ є ðîзðîбëåííÿ 
ìåхàí³зìó óïðàâë³ííÿ ф³íàíñîâîю бåзïåêîю ï³ä-
ïðèєìñòâà, бåз ñòâîðåííÿ ÿêîãî íåìîæëèâà ðåàë³-
зàö³ÿ êîíöåïö³ї.

Íà íàñòóïíîìó åòàï³ âèзíà÷àюòüñÿ ïîâíîâà-
æåííÿ òà öåíòðè â³äïîâ³äàëüíîñò³ зà зä³éñíåííÿ 
êîíöåïö³ї óïðàâë³ííÿ. 

Сüîìèé åòàï ïåðåäбà÷àє îö³íêó åфåêòèâíîñò³ 
óïðàâë³ííÿ ф³íàíñîâîю бåзïåêîю ï³äïðèєìñòâà. 
Íà öüîìó åòàï³ â³äбóâàєòüñÿ îö³íêà ф³íàíñîâîãî 
ñòàíó ï³äïðèєìñòâà зà äîïîìîãîю íèзêè ïîêàзíè-
ê³â; îö³íêà ф³íàíñîâîãî ðèзèêó: âèзíà÷åííÿ ð³âíÿ 
ф³íàíñîâîãî ðèзèêó шëÿхîì зàñòîñóâàííÿ ðîзðà-
хóíêîâî-àíàë³òè÷íèх òà åêîíîì³êî-ñòàòèñòè÷íèх 
ìåòîä³â; îö³íêà ð³âíÿ фóíêö³îíàëüíèх ñêëàäîâèх 
ф³íàíñîâîї бåзïåêè.

Íà îñòàííüîìó âîñüìîìó åòàï³ â³äбóâàєòüñÿ 
фîðìóëюâàííÿ âèñíîâê³â ïðî ð³âåíü ф³íàíñîâîї 
бåзïåêè äîñë³äæóâàíîãî ï³äïðèєìñòâà [9, c. 16].

Îòæå, îñíîâíèé åòàï êîíöåïö³ї óïðàâë³ííÿ 
ф³íàíñîâîю бåзïåêîю ï³äïðèєìñòâà – ï’ÿòèé, íà 
ÿêîìó â³äбóâàєòüñÿ ïîбóäîâà ìåхàí³зìó óïðàâ-
ë³ííÿ ф³íàíñîâîю бåзïåêîю, ÿêèé бè îð³єíòóâàâñÿ 
íà ñâîє÷àñíå âèÿâëåííÿ òà зàïîб³ãàííÿ зîâí³шí³ì 
òà âíóòð³шí³ì зàãðîзàì òà зàбåзïå÷åííÿ зàхèñòó 
ф³íàíñîâèх ³íòåðåñ³ ï³äïðèєìñòâà.

Åфåêòèâíå фóíêö³îíóâàííÿ ìåхàí³зìó зàбåзïå-
÷åííÿ ф³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâ 
ìàшèíîбóäóâàííÿ ìàє ñïðèÿòè:

1) зàбåзïå÷åííю âèñîêîї ф³íàíñîâîї åфåêòèâ-
íîñò³ ðîбîòè ï³äïðèєìñòâà òà éîãî ф³íàíñîâîї ñò³é-
êîñò³ ³ íåзàëåæíîñò³;

2) зàбåзïå÷åííю òåхíîëîã³÷íîї íåзàëåæíîñò³ 
ï³äïðèєìñòâà ³ äîñÿãíåííÿ âèñîêîї êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæíîñò³ éîãî òåхíîëîã³÷íîãî ïîòåíö³àëó;

3) ðîзðîбëåííю òà ðåàë³зàö³ї ñèñòåìè зàхîä³â 
щîäî íåéòðàë³зàö³ї зàãðîз ф³íàíñîâèì ³íòåðåñàì 
ñóб’єêòà ãîñïîäàðюâàííÿ òà íåäîïóщåííÿ ìîæëè-
âèх ф³íàíñîâèх збèòê³â;

4) âèñîê³é åфåêòèâíîñò³ ìåíåäæìåíòó ï³äïðè-
єìñòâà, îïòèìàëüíîñò³ é åфåêòèâíîñò³ éîãî îðãàí³-
зàö³éíîї ñòðóêòóðè;

5) âèñîêîìó ð³âíю êâàë³ф³êàö³ї ïåðñîíàëó ï³ä-
ïðèєìñòâà ³ éîãî ³íòåëåêòóàëüíîãî ïîòåíö³àëó;

6) âèñîêîìó ð³âíю åêîëîã³÷íîñò³ ðîбîòè ï³äïðè-
єìñòâà, ì³í³ì³зàö³ї ðóéí³âíîãî âïëèâó ðåзóëüòàò³â 
âèðîбíè÷îї ä³ÿëüíîñò³ íà ñòàí íàâêîëèшíüîãî 
ñåðåäîâèщà;

7) ÿê³ñí³é ïðàâîâ³é зàхèщåíîñò³ âñ³х àñïåêò³â 
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà;

8) зàбåзïå÷åííю зàхèñòó ³íфîðìàö³éíîãî ñåðåä-
îâèщà ï³äïðèєìñòâà, êîìåðö³éíîї òàєìíèö³ ³ 
äîñÿãíåííю âèñîêîãî ð³âíÿ ³íфîðìàö³éíîãî зàбåз-
ïå÷åííÿ ðîбîòè âñ³х ñëóæб [8, c. 156].

П³ä ÷àñ ðîзðîбëåííÿ ìåхàí³зìó зàбåзïå÷åííÿ 
ф³íàíñîâîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâà íåîбх³äíî ïðèä³-
ëèòè óâàãó ñóòíîñò³ ñàìîãî ìåхàí³зìó òà àíàë³зó 
éîãî åëåìåíò³â, ÿê³ зíàхîäÿòüñÿ â бåзïîñåðåäíüîìó 
âзàєìîзâ’ÿзêó.

Дóæå âåëèêå зíà÷åííÿ ó ìåхàí³зì³ зàбåзïå-
÷åííÿ ф³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâ 
ìàшèíîбóäóâàííÿ â³ä³ãðàє ñфåðà ³ííîâàö³é.

Дî зàхîä³â ó ñфåð³ ³ííîâàö³é, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ 
íà ïîñèëåííÿ ф³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ï³ä-
ïðèєìñòâ ìàшèíîбóäóâàííÿ, ìîæíà â³äíåñòè òàê³:

– ðîзâèòîê íàóêè зà ðàхóíîê ³ííîâàö³éíîãî 
зàбåзïå÷åííÿ òà ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíîї ³íфðà-
ñòðóêòóðè;

– ñòâîðåííÿ ³íñòèòóò³â фîðìóâàííÿ ³ фóíêö³î-
íóâàííÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî êàï³òàëó òà êîìåðö³àë³-
зàö³ÿ íîâîââåäåíü;

– óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ïåðåï³äãîòîâêè 
êàäð³â;

– óäîñêîíàëåííÿ ïðàâîâîї бàзè ñòâîðåííÿ íàó-
êîâî-òåхíîëîã³÷íîãî ïîòåíö³àëó ìàшèíîбóä³âíîї 
ãàëóз³;

– ñïðîщåííÿ ñèñòåìè зàхèñòó ïðàâ ³íòåëåêòó-
àëüíîї âëàñíîñò³;

– ñòàíîâëåííÿ ðèíêó òà фîðìóâàííÿ ïîïèòó íà 
³ííîâàö³éíó ïðîäóêö³ю [2, c. 225].

Пðîöåñ зàбåзïå÷åííÿ åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ï³ä-
ïðèєìñòâ ìàшèíîбóäóâàííÿ ïîâèíåí зä³éñíю-
âàòèñÿ ÿê ³з бîêó äåðæàâíîãî òà ãàëóзåâîãî ð³â-
í³â, òàê ³ з бîêó ñàìèх ï³äïðèєìñòâ. У ìåæàх 
öèх зàхîä³â зàбåзïå÷åííÿ ìåòîю фîðìóâàííÿ òà 
ïðàêòè÷íîї ðåàë³зàö³ї îðãàí³зàö³éíî-åêîíîì³÷-
íîãî ìåхàí³зìó з³ зì³öíåííÿ åêîíîì³÷íîї бåзïåêè 
ï³äïðèєìñòâ ìàшèíîбóäóâàííÿ є зàбåзïå÷åííÿ її 
íåîбх³äíîãî ð³âíÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ ï³äïðèєìñòâîì 
ñâîїх òàêòè÷íèх ³ ñòðàòåã³÷íèх ö³ëåé [2, c. 318].

Пðîïîíóєìî òàêèé âèãëÿä ïðîöåñó зàбåзïå-
÷åííÿ åêîíîì³÷íîї бåзïåêè íà ìàêðî- òà ì³êðî-
ð³âí³ (ðèñ. 3).

Гàðàíòóâàííÿ åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâ 
ìàшèíîбóäóâàííÿ íà ì³êðîð³âí³ ò³ñíî ïîâ’ÿзàíî ³з 
зàãàëüíîäåðæàâíèì òà ãàëóзåâèì ð³âíÿìè îðãà-
í³зàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìåхàí³зìó бåзïåêè, àäæå 
îñíîâí³ ñòðàòåã³÷í³ îð³єíòèðè ðîзâèòêó ï³äïðè-
єìñòâ ìàшèíîбóäóâàííÿ òà ïëàíîâ³ ïîêàзíèêè 
зàбåзïå÷åííÿ бåзïåêè, зã³äíî з ÿêèìè ãîñïîäàð-
ñüêà ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèєìñòâ âèзíà÷àєòüñÿ îðãà-
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Система ФЕБПМ 

Етап 1. Визначення найголовніших цілей та місії діяльності 
підприємства і його пріоритетних фінансових інтересів 

Етап 2. Аналіз потенційних та реальних загроз ФЕБПМ 

З боку зовнішнього 
середовища 

З боку внутрішнього 
середовища 

Етап 3. Виділення ключових загроз для ФЕБПМ 

Етап 4. Визначення необхідності управління фінансовою 
безпекою на підприємстві 

Етап 5. Вибір стратегії  та розроблення системи управління ФЕБПМ 

Етап 6. Визначення повноважень та центрів відповідальності 

Етап 7. Оцінка ефективності управління ФЕБПМ 

Оцінка фінансового 
стану підприємства. 
Оцінка показників: 
ділової активності; 
майнового стану; 

фінансової стійкості; 
платоспроможності 

підприємства 

Оцінка рівня 
фінансового ризику. 

Визначення рівня 
фінансового ризику 

шляхом застосування 
розрахунково-
аналітичних та 

економіко-статистичних 
методів 

Етап 8. Висновки про рівень фінансової безпеки підприємства 

Оцінка рівня безпеки 
функціональних 

складників ФЕБПМ.  
Оцінка рівня безпеки: 

бюджетно-податкового, 
страхового, інвестиційного,  

фондового, грошового та 
кредитного складників 

фінансової безпеки 

Ðис. 2. Åтапи системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування
Джерело: розроблено автором
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Процес забезпечення економічної безпеки 
підприємств машинобудування 

На мікрорівні На макрорівні 

Організація служби (відділу) 
економічної безпеки на підприємстві. 

Планування мети, завдань, функцій, 
пріоритетів управління процесів 
зміцнення економічної безпеки . 

Формування бюджету служби 
(відділу) економічної безпеки 
підприємства. 

Фінансове забезпечення 
функціонування системи управління 
процесом зміцнення економічної 
безпеки на рівні підприємства. 

Контроль та дотримання реальних 
показників і аналіз відхилень рівня 
економічної безпеки від нормативів  
і запланованих значень, закладених 
 у планах діяльності підприємства. 

Діагностика стану економічної 
безпеки на макрорівні. 

Постійний моніторинг 
короткострокових цілей реалізації 
пріоритетних організаційно-
економічних напрямів зміцнення 
економічної безпеки підприємств 
машинобудування. 

Формування й удосконалення законодавчої, 
нормативно-правової, інформаційної бази  
щодо ключових засад економічної безпеки. 

Розроблення і надання науково-методичного 
забезпечення державного регулювання 
економічної безпеки, зокрема  
в машинобудівній галузі, через створення 
методики оцінки індикативного показника 
стану економічної безпеки. 

Формування системи фінансової підтримки змін 
у галузі машинобудування, визначення органів, 
відповідальних за розподіл фінансово-
інвестиційних ресурсів. 

Створення експертного органу, до зобов’язань 
якого увійдуть аналітична робота з дослідження 
інформаційно-статистичної інформації, 
моніторинг, оцінка рівня безпеки і визначення 
основних напрямів її поліпшення. 

Стимулювання інноваційної активності 
підприємств машинобудування за рахунок: 
обов’язкових до виконання стратегій 
інноваційного розвитку галузей і держави у 
цілому; створення ефективного ринку 
інноваційної продукції і, таким чином, 
формування державного замовлення на 
інноваційні досягнення; забезпечення 
фінансово-інвестиційних і податкових пільг для 
підприємств, що впроваджували та розробляли 
інновації; розроблення механізму страхування 
ризиків від інноваційної діяльності. 

Створення системи дорадництва з питань 
безпеки через організацію форумів, 
конференцій, семінарів, інших робочих 
зустрічей для роз’яснення ключових понять  
і вирішення проблем економічної безпеки. 

Проведення системного моніторингу економічних 
можливостей машинобудівної галузі, зміни 
інноваційної активності і стану економічної 
безпеки в машинобудуванні загалом. 

Ðис. 3. Процес забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування на макро- та макрорівні
Джерело: розроблено автором
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íàìè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ. Дàí³ ä³àãíîñòèêè 
ñòàíó åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâ ìàшèíî-
бóäóâàííÿ, ðåзóëüòàòè ìîí³òîðèíãó її зàãðîз òà 
ïðîïîзèö³ї щîäî ïîäîëàííÿ âèÿâëåíèх íåãàòèâ-
íèх ñòàí³â òàêîæ äîíîñÿòüñÿ äî îðãàíó óïðàâë³ííÿ 
åêîíîì³÷íîю бåзïåêîю ³ âèщèх îðãàí³â äåðæàâíîї 
âëàäè, íà îñíîâ³ îäåðæàíèх ðåêîìåíäàö³é âèзíà-
÷àюòü êëю÷îâ³ íàïðÿìè ³ííîâàö³éíîãî ðîзâèòêó 
ìàшèíîбóä³âíîї ñфåðè [5, c. 98].

Çàïðîïîíîâàí³ ö³ë³ ä³ÿëüíîñò³ íà ìàêðîåêîíî-
ì³÷íîìó ð³âí³ äàäóòü зìîãó:

– зì³öíèòè ñï³âðîб³òíèöòâî ì³æ äåðæàâîю, б³з-
íåñîì ³ íàóêîю ó ñфåð³ зàбåзïå÷åííÿ åêîíîì³÷íîї 
бåзïåêè ï³äïðèєìñòâ ìàшèíîбóäóâàííÿ;

– ðàö³îíàëüíî âèêîðèñòîâóâàòè íàóêîâî-òåх-
í³÷íèé ïîòåíö³àë шëÿхîì фîðìóâàííÿ зàìîâ-
ëåííÿ â³ä âèðîбíèê³â ³ äåðæàâè;

– àêòèâ³зóâàòè ³ííîâàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü;
– ï³äâèщèòè ³íâåñòèö³éíó ïðèâàбëèâ³ñòü ãàëóз³ 

òà êðàїíè ÷åðåз ï³äâèщåííÿ ð³âíÿ äîâ³ðè ³íâåñòî-
ð³â äî ÷³òêîї òà ïðîзîðîї ñòðàòåã³ї ³ííîâàö³éíî-òåх-
íîëîã³÷íîãî ðîзâèòêó ìàшèíîбóäóâàííÿ;

– зì³öíèòè íîðìàòèâíî-ïðàâîâó, îðãàí³зàö³éíî-
åêîíîì³÷íó òà ф³íàíñîâó ï³äòðèìêó з бîêó äåðæàâè;

– ï³äâèщèòè êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ãàëóзåâîї 
åêîíîì³êè зà ðàхóíîê â³ò÷èзíÿíîãî âèðîбíè÷îãî, 
íàóêîâî-òåхíîëîã³÷íîãî ïîòåíö³àëó [5, c. 101].

Âисновки. Îòæå, зàбåзïå÷åííÿ ф³íàíñîâî-åêî-
íîì³÷íîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâ ìàшèíîбóäóâàííÿ 
âèìàãàє ö³ëîї íèзêè âзàєìîóзãîäæåíèх íîâîââå-
äåíü. Çì³íè òîðêíóòüñÿ ïåðåäóñ³ì зàêîíîäàâñòâà òà 
³íшèх íîðìàòèâíî-ïðàâîâèх àêò³â, ³íñòèòóö³éíîãî 
ñåðåäîâèщà óïðàâë³ííÿ ³ ðåàë³зàö³ї ³ííîâàö³éíîї 
³ íàóêîâî-òåхíîëîã³÷íîї ä³ÿëüíîñò³ óñòàíîâ ³ îðãà-
í³зàö³é ìàшèíîбóä³âíîї ãàëóз³, âäîñêîíàëåííÿ 
ìåхàí³зìó îðãàí³зàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî, ф³íàí-
ñîâî-³íâåñòèö³éíîãî òà ïîäàòêîâîãî зàбåзïå÷åííÿ. 
Òàêîæ îñîбëèâå зíà÷åííÿ ìàє ïðîöåñ фîðìóâàííÿ 
îðãàíó óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íîю бåзïåêîю ï³äïðè-
єìñòâ ìàшèíîбóäóâàííÿ òà íàä³ëåííÿ éîãî ïîâíî-
âàæåííÿìè, äîñòàòí³ìè äëÿ зàбåзïå÷åííÿ îïòè-
ìàëüíîãî ð³âíÿ бåзïåêè ìàшèíîбóäóâàííÿ.

Òàêèì ÷èíîì, ðåàë³зàö³ÿ зàïðîïîíîâàíèх 
шëÿх³â ïîë³ïшåííÿ ñòàíó åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ó 
ñêëàä³ îðãàí³зàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìåхàí³зìó її 
зàбåзïå÷åííÿ äàñòü ìîæëèâ³ñòü зíà÷íî ï³äâèщèòè 
åфåêòèâí³ñòü ³ êîíêóðåíòîзäàòí³ñòü â³ò÷èзíÿíèх 
âèðîбíèê³â.
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Худолей Ë. Â. 
Çàïîðîæñêèé íàöèîíàëüíыé óíèâåðñèòåò

ÐÀЗÐÀБÎÒÊÀ МÅХÀÍÈЗМÀ ÎБÅÑПÅЧÅÍÈЯ ФÈÍÀÍÑÎÂÎ-ЭÊÎÍÎМÈЧÅÑÊÎЙ 
БÅЗÎПÀÑÍÎÑÒÈ ПÐÅÄПÐÈЯÒÈЙ МÀШÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈЯ

Ðезюме 
Â ñòàòüå ðàзðàбîòàíы ìåхàíèзì îбåñïå÷åíèÿ фèíàíñîâî-эêîíîìè÷åñêîé бåзîïàñíîñòè ïðåäïðèÿòèé ìàшè-
íîñòðîåíèÿ, êîíöåïòóàëüíàÿ ñхåìà ðåàëèзàöèè ñòðàòåãèè óïðàâëåíèÿ фèíàíñîâîé бåзîïàñíîñòüю ïðåä-
ïðèÿòèÿ, êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îïðåäåëåííых эòàïîâ. Сфîðìèðîâàí ïðîöåññ эêî-
íîìè÷åñêîé бåзîïàñíîñòè ïðåäïðèÿòèé ìàшèíîñòðîåíèÿ íà ìàêðî- è ìèêðîóðîâíå.
Êлючевые слова: ìåхàíèзì îбåñïå÷åíèÿ, фèíàíñîâî-эêîíîìè÷åñêàÿ бåзîïàñíîñòü, ìàшèíîñòðîåíèå, 
ïðåäïðèÿòèå, óðîâåíü фèíàíñîâîé бåзîïàñíîñòè.
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OPERETION OF MECHANISM FOR IMPLEMENTETION OF FINANCIAL  
AND ECONOMIC SECURITY OF MACHINE BUILDING ENTERPRISES

Summary
The article is devoted to the mechanism of providing financial and economic security of the enterprises of mechanical  
engineering, the conceptual scheme of implementation of the strategy of financial security management of  
the enterprise, which involves the sequence of certain stages has been developed. The process of ensuring the eco-
nomic security of the mechanical engineering enterprises at the macro and micro levels has been formed.
Key words: mechanism of provision, financial and economic security, engineering, enterprise, level of finan-
cial security.


