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̵̡̨̨̨̨̡̨̡̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̖̪̖̪̬̥̭̣̥̪̣̖̭̱̬̖̞̦̱̪̣̯̥̱͕̺̦̪̦̦̥̯̪̪̖̬̖̙̱̣̦̜̬̯̖̬̍̏̐̐́̐̌̿̏̏̌̏̌̌̔̏̌̽̌̌̚͘ʦ̸̸̶̨̡̨̛̦̖̦̣̞̞̣̞̱̪̬̣̞̦̦̌̀̏̌̏́̚
̴̨̨̞̦̦̭̌̏Ͳ̸̡̨̨̨̡̨̨̨̨̨̡̨̡̨̛̖̦̥̞̦̖̪̖̪̬̥̭̣̥̪̣̖̭̱̬̖̞̦̱̀̍̀̏̐̐̚͘
ʶ̸̴̨̨̨̨̣̞̭̣̞̦̦̭̀̏̏̌͗̌̏Ͳ̸̸̡̨̨̡̨̨̡̨̡̨̛̛̖̦̥̞̦̖̪̖͕̪̬̥̭̣̜̥̪̣̖̭͕̬̖̞̦͕̱̪̬̣̞̦̦͕̖̪̖̖̦̦̌̍̌̏̐̌̏́̌̍́̚̚̚͘
ˀ̛̭͗͘Ϯ͘ʥ̞̣̍͗͘ϭϱ͘
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ʶ̨̡̨̦̬̯̖̦̔̌ʻ̯̣̞̌̌́ʽ̣̖̞̦̐̏̌–̸̵̴̴̨̡̨̡̨̨̡̨̨̡̛̛̯̬̖̦̥̞̦̦̱͕̪̬̖̭̬̖̬̥̖̦̖̙̥̖̦̯̱̞̥̞̦̞̭̯̬̱̦̦̔̌̌̔̔̌̔̏̌́ˈ̶̡̡̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̛̬̞̭̦̞̦̣̦̱̦̞̖̬̭̯̖̯̱̥̞̭̭̪̬̭̯̞̥̖̦̞̌̏̽̐̌̌̽̐̏̽̐̐̔̌̏̌ʽ͘ʺ͘ʥ̡̨̖̖̯̏̌;̱̣̏͘ʺ̬̹̣̌̌̌ʥ̨̙̦͕̌̌̏̌ϭϳ͕ˈ̡̬̞͕̌̏ϲϭϬϬϮ͕˄̡̬̟̦̌̌Ϳ
ͲŵĂŝů͗ϮϭϮϯŬŽŶĚƌĂƚĞŶŬŽΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ʿ̨̨̪̏̌ʳ̛̬̦̌ʤ̨̦̯̣̞̟̦̌̏̌ʹ̸̵̶̴̡̡̨̨̡̨̡̛̛̛̦̯̖̦̥̞̦̦̱͕̖̦̯̖̬̥̖̦̖̙̥̖̦̯̱̞̥̞̦̞̭̯̬̱̦̦̌̔̔̌̌̔̌̔̔̌̔̏̌́͘ʻ̶̴̶̸̨̨̨̨̨̛̞̦̣̦̬̥̖̯̦̌̌̽̐̌̌̏̐
̛̱̦̞̖̬̭̯̖̯̱̏;̱̣̏͘ʿ̡̡̱̹̞̦̭͕̽̌ϱϯ͕ˈ̡̬̞͕̌̏ϲϭϬϬϮ͕˄̡̬̟̦̌̌Ϳ
ͲŵĂŝů͗ŝƌĂͺƉŽƉŽǀĂͺĚŝŬΛƵŬƌ͘ŶĞƚ
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ʶ̨̡̨̦̬̯̖̦̔̌ʻ͘ʽ͕͘ʿ̨̨̪̏̌ʰ͘ʤ͘ʻ̨̛̛̪̬̣̖̦̪̼̹̖̦̌̌̏́̏́
̴̴̴̡̨̨̨̛̛̛̛̖̯̦̭̯̱̪̬̣̖̦̦̦̭̾̏̌̏́̌̏Ͳ̸̡̨̨̡̨̛̦̥̖̭̜̾
̨̨̨̨̨̡̨̡̨̛̖̪̭̦̭̯̪̬̥̼̹̣̖̦̦̥̪̣̖̭̬̖̦̍̌̽̀̐̌̐̌̚
ʦ̴̴̴̨̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̯̖̭̦̦̼̦̪̬̣̖̦̪̼̹̖̦̖̯̦̭̯̱̪̬̣̖̦̦̦̭̌̍̍̏̌̌̌̏́̏́̾̏̌̏́̌̏Ͳ̸̡̨̨̡̨̨̨̨̨̨̡̨̡̛̦̥̖̭̜̖̪̭̦̭̯̪̬̥̼̹̣̖̦̦̥̪̣̖̭̾̍̌̽̀̐̌̚ ̨̛̬̖̦̐̌͘ ʽ̸̨̯̥̖̖̦͕ ̸̨̯ ̴̴̡̨̛̖̯̦̭̯̾̏̽ ̴̶̡̨̨̛̛̛̱̦̦̬̦̏̌́
̡̨̨̡̛̛̦̥̾˄̸̵̸̴̶̴̴̶̶̡̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̼̦̯̖̣̦̜̭̯̖̪̖̦̭̯̯̱̬̦̬̯̪̬̥̼̹̣̖̦̦̭̯̬̖̦͕̯̬̼̭̖̦̯̥̖̖̯̭̭̱̺̖̭̯̖̦̦̯̬̭̣̖͕̯̖̬̬̯̬̣̦̱̦̦̣̦̖̬̖̦̌̏̌̽̌̏̏́̌̏́̐̏̏̐̔́̌́̏̌́̌̏̌́̌̽̌́̌̽̌́̔̌́̚̚̚͘ ʪ̨̡̨̦̌̌̚ ̨̛̭̱̺̖̭̯̦̖̏̏̌ ̨̯̖̭̦̜ ̨̛̛̥̭̏̌̏́̚̚ ̡̨̭̱̻̖̯̍̏
̴̵̴̨̨̨̨̨̛̛̛̛̦̦̭̼̯̦̹̖̦̜̭̭̯̖̥̖̦̦̭̌̏̏̌̏Ͳ̸̡̨̨̡̨̨̨̛̛̦̥̖̭̜̖̪̭̦̭̯̾̍̌̚͘ ʦ̼̖̣̖̦̼̔ ̴̡̨̯̬̼̌ ̴̨̨̛̦̦̭̌̏Ͳ̸̡̨̨̡̨̛̦̥̖̭̜̾ ̨̨̛̖̪̭̦̭̯̍̌̚
̨̨̨̡̨̡̨̡̨̨̡̨̡̨̛̪̬̥̼̹̣̖̦̦̥̪̣̖̭̬̖̦͕̯̬̼̖̬̖̣̖̦̼̦̦̖̭̣̐̌̐̌̌̔̌̽̚
̬̱̪̪̐͘ ʦ̼̖̣̖̦̼̔ ̨̛̺̖̍ ̨̨̭̪̭̼̍ ̨̨̛̪̬̖̣̖̦̔́ ̨̪̬̣̖̥̍ ̴̨̨̛̦̦̭̌̏Ͳ
̸̴̴̸̶̡̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̡̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̥̖̭̜̖̪̭̦̭̯̬̖̦̥̖̬̼̪̪̼̹̖̦̖̯̦̭̯̭̪̣̦̭̭̯̖̦̦̦̥̖̭̪̯̖̦̣̾̍̌̐̏̏̀̾̏̽̏̌́̍̏̐̾̐̌̌̚̚͘
ʽ̸̸̸̴̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̯̥̖̖̦͕̯̭̦̦̖̦̖̦̖̭̭̯̖̥̼̦̦̭̏̌̌̏̚Ͳ̸̡̨̨̡̨̛̦̥̖̭̜̾
̸̨̨̨̨̨̡̨̡̨̡̨̛̛̖̪̭̦̭̯̪̬̥̼̹̣̖̦̦̥̪̣̖̭̬̖̦̣̖̯̭̯̥͕̍̌̐̌̐̌̌̀̌́̏̚̚
̸̨̯ ̨̦̌ ̨̣̙̦̔̌ ̛̥̖̯̽ ̛̪̬̖̱̪̬̖̯̖̣̦̼̜̔̔̽ ̵̡̬̯̖̬̌̌͘ ʽ̪̬̖̖̣̖̦̼̔
̸̶̴̡̨̨̛̛̛̣̖̼̖̖̣̱̪̬̣̖̦̦̦̭̀̏̌̏́̌̏Ͳ̸̡̨̨̡̨̨̨̛̦̥̖̭̜̖̪̭̦̭̯̾̍̌̽̀̚
̨̨̨̡̨̡̨̛̪̬̥̼̹̣̖̦̦̥̪̣̖̭̬̖̦̐̌̐̌
ʶ̸̣̖̼̖̀̏ ̨̭̣̏̌͗ ̴̨̨̛̦̦̭̌̏Ͳ̸̡̨̨̡̛̦̥̖̭̾̌́ ̨̨̖̪̭̦̭̯͕̍̌̽̚ ̸̨̡̨̡̨̨̛̛̛̪̬̥̼̹̣̖̦̦̼̜̥̪̣̖̭͕̬̖̦͕̱̪̬̣̖̦̖͕̖̭̪̖̖̦̖̐̌̏̍͘
ˀ̛̭͗͘Ϯ͘ʥ̛̣̍͗͘ϭϱ͘
ʶ̨̡̨̦̬̯̖̦̔̌ʻ̯̣̌̌̽́ʽ̨̣̖̦̐̏̌ʹ̸̵̴̨̡̨̡̨̨̡̡̨̨̛̛̯̬̦̥̖̭̦̱͕̪̬̖̭̭̬̔̾̌ ̴̡̖̬̼̌̔ ̥̖̦̖̙̥̖̦̯̔̌ ̛ ̨̛̛̛̛̥̦̭̯̬̬̦̌̔̏̌́ ˈ̡̨̡̨̨̬̭̌̽̏̐
̶̵̨̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̦̦̣̦̱̦̖̬̭̯̖̯̬̭̜̭̯̥̖̦̌̌̽̐̏̌̐̔̐́̏̌̚ʤ͘ʺ͘ʥ̡̨̖̖̯̏̌;̱̣͘ʺ̬̹̣̌̌̌ʥ̨̙̦͕̌̌̏̌ϭϳ͕ˈ̡̨̬͕̌̽̏ϲϭϬϬϮ͕˄̡̛̬̦̌̌Ϳ
ͲŵĂŝů͗ϮϭϮϯŬŽŶĚƌĂƚĞŶŬŽΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ʿ̨̨̪̏̌ʰ̛̬̦̌ʤ̨̦̯̣̖̦̌̽̏̌ʹ̸̵̶̴̡̡̨̨̡̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̯̦̥̖̭̦̱͕̖̦̯̖̬̼̥̖̦̖̙̥̖̦̯̥̦̭̯̬̬̦̌̔̔̌̾̌̔̌̔̔̌̌̔̏̌́ʻ̶̴̶̸̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̦̣̦̬̥̖̯̖̭̱̦̖̬̭̯̖̯̌̌̽̐̌̌̏̐̏̌;̱̣͘ʿ̡̡̛̱̹̦̭͕̌́ϱϯ͕ˈ̡̨̬͕̌̽̏ϲϭϬϬϮ͕˄̡̛̬̦̌̌Ϳ
ͲŵĂŝů͗ŝƌĂͺƉŽƉŽǀĂͺĚŝŬΛƵŬƌ͘ŶĞƚ

С
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hϯϯϲ͘ϬϮϱ
<ŽŶĚƌĂƚĞŶŬŽE͘K͕͘WŽƉŽǀĂ/͘͘dŚĞŝƌĞĐƟŽŶƐŽĨ/ŵƉƌŽǀŝŶŐ
ƚŚĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĸĐŝĞŶĐǇŽĨ&ŝŶĂŶĐŝĂůͲĐŽŶŽŵŝĐ^ĞĐƵƌŝƚǇ
ŽĨ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŵƉůĞǆŽĨZĞŐŝŽŶ
dŚĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐƵďƐƚĂŶƟĂƚĞƐƚŚĞĚŝƌĞĐƟŽŶƐŽĨŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞĨĮĐŝĞŶĐǇŽĨĮŶĂŶĐŝĂůͲĞĐŽŶŽŵŝĐƐĞĐƵƌŝƚǇŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŽŵƉůĞǆŽĨƌĞŐŝŽŶ͘/ƚŝƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚĞĸĐŝĞŶĐǇŽĨƚŚĞhŬƌĂŝŶŝĂŶĞĐŽŶŽŵǇĚĞƉĞŶĚƐƚŽĂůĂƌŐĞĞǆƚĞŶƚŽŶ
ƚŚĞůĞǀĞůŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶƐ͕ǁŚŝĐŚƚŽĚĂǇĂƌĞŵĂƌŬĞĚďǇ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƐĞĐƚŽƌĂů͕ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͕ĂŶĚĨƵŶĐƟŽŶĂůĚŝīĞƌĞŶƟĂƟŽŶ͘dŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨ
ĂĐůŽƐĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĂĐƚŽƌƐŽĨĮŶĂŶĐŝĂůƌĞůĂƟŽŶƐŝŶƚŚĞƐǇƐƚĞŵŽĨ
ĮŶĂŶĐŝĂůͲĞĐŽŶŽŵŝĐƐĞĐƵƌŝƚǇŝƐƉƌŽǀĞĚ͘&ĂĐƚŽƌƐŽĨĮŶĂŶĐŝĂůͲĞĐŽŶŽŵŝĐƐĞĐƵƌŝƚǇ
ŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŽŵƉůĞǆŽĨƌĞŐŝŽŶĂƌĞĂůůŽĐĂƚĞĚĂŶĚĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚŽƐĞǀĞƌĂůŐƌŽƵƉƐ͘
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ефективності управління фінансово-економічною
безпекою на регіональному рівні.
Сучасний стан нестабільності соціально-економічного середовища в державі та світі особливо
гостро впливає на економічний стан підприємств,
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Держава

Підприємство

Фінансово-економічна
безпека
Регіон

Галузь

Рис. 1. Взаємозв’язок суб’єктів фінансових відносин
у системі фінансово-економічної безпеки

На макрорівні з позицій системності напрямки
забезпечення фінансово-економічної безпеки регіонів та підвищення ефективності функціонування виробничих систем такі:
1. Аналіз і прогнозування основних умов проведення бізнесу в Україні на сучасному етапі.
2. Визначення мети процесу забезпечення фінансово-економічної безпеки регіонів.
3. Визначення ролі та місця системи забезпечення фінансово-економічної безпеки регіонів у системі діяльності підприємств.
4. Визначення об’єктів та суб’єктів діяльності із
забезпечення фінансово-економічної безпеки регіонів.
5. Визначення засобів та методів діяльності із забезпечення фінансово-економічної безпеки регіонів.
Головною метою економічної безпеки промислових підприємств і комплексів є стабільність та
ефективне функціонування й підвищення потенціалу
розвитку в майбутньому. Досягнення мети можливо
за умови:
 забезпечення високої фінансової ефективності роботи суб’єкта господарювання;
 забезпечення та підтримки фінансової стійкості суб’єкта господарювання та його незалежності;
 досягнення високого рівня конкурентоспроможності;
 забезпечення ліквідності активів;
 досягнення належного рівня ділової активності;
 забезпечення захисту інформації та комерційної таємниці;
 організації безпеки майна та капіталу суб’єкта
господарювання;
 підтримки регіональних органів влади та відповідних установ щодо впровадження сис-
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фективність функціонування економіки України значною мірою залежить від рівня розвитку
промисловості регіонів, які на сьогодні відзначаються суттєвою галузевою, територіальною та
функціональною диференціацією. Політика розвитку
промисловості регіону та її ресурсної бази являє собою формування цілей щодо розвитку продуктивних
сил і збереження комплексного та гармонійного його
функціонування з обґрунтуванням організаційних,
економічних та інституційних важелів ринкових перетворень [12].
Соціально-політичні й інституціонально-економічні перетворення, здійснені в країні в останні роки,
значно ускладнили навколишнє середовище ділових
відносин українських промислових підприємств,
зробивши її джерелом багатьох загроз економічного,
соціального й іншого характеру [13].
Сьогодні, на жаль, спостерігається чітко виражена тенденція втрати промисловими підприємствами здатності виробництва складної та наукомісткої
продукції. Це означає, що під загрозою перебуває
технічне переозброєння виробничого апарату таких
базових галузей національної економіки, як машинобудування, енергетика, транспорт, металургія, хімія,
видобуток корисних копалин і т. ін., оскільки в міру
зносу активної частини основного капіталу цих галузей їх повноцінне заміщення новим вітчизняним обладнанням буде утруднене або неможливо.

Тому сьогодні, як ніколи, питання фінансовоекономічної безпеки повинні стати системними,
оскільки вони стосуються кожного окремого громадянина, підприємств та організацій, галузей господарського комплексу регіонів та окремих секторів
національної економіки. Існує тісний взаємозв’язок
суб’єктів фінансових відносин у системі фінансовоекономічної безпеки (рис. 1).

ЕКОНОМІКА

галузей, регіонів та національне господарство в цілому.
В умовах сьогодення суб’єкти господарювання постійно стикаються з численними загрозами,
пов’язаними з впливом зовнішнього середовища на
функціонування фінансово-економічної системи, що
зумовлює необхідність формування принципово нових підходів до забезпечення фінансово-економічної
безпеки на всіх рівнях управління.
Теоретико-методологічні аспекти фінансової
безпеки на макрорівні були досліджені багатьма вченими-економістами. Серед них: Барановський О. [1],
Єрмошенко М. [2], Кузенко О. [3], Сидоренко П. [4]
та інші.
Питання забезпечення фінансової безпеки регіону розглядалися у працях Герасимчук З. [5], Маргасової В. [6], Третяк О. [7], Медвідь М. [8] та інших.
Теоретичним і практичним основам фінансовоекономічної безпеки суб’єктів господарювання присвячені праці: Васильців Т. [9], Кириченко О. [10], Погосової М. [11] та інші.
Однак деякі питання щодо підвищення ефективності управління фінансово-економічною безпекою промислового комплексу на рівні регіону потребують більш детального опрацювання.
Метою статті є визначення напрямів підвищення ефективності управління фінансово-економічною
безпекою промислового комплексу регіону.
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теми фінансово-економічної безпеки та підготовки висококваліфікованих менеджерів у
цій сфері.
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процесі економічного розвитку можуть виділятися певні пріоритети фінансово-економічної безпеки, які не є постійними і можуть
змінюватися залежно від конкретної ситуації. Це підтверджує висновок про те, що фінансова безпека – це
складна, динамічна категорія, яка вимагає комплексного, системного підходу до її дослідження.
Управління фінансово-економічною безпекою
промислового комплексу регіону включає в себе:
 формування необхідних фінансових ресурсів;
 загальностратегічне прогнозування та планування фінансової безпеки;
 стратегічне планування фінансово-господарської діяльності підприємств промислового
комплексу;
 загальнотактичне планування фінансової
безпеки;
 тактичне планування фінансово-господарської діяльності промислових підприємств;
 оперативне управління фінансово-господарською діяльністю промислових підприємств;
 здійснення функціонального аналізу рівня
фінансової безпеки;
 загальне оцінювання досягнутого рівня фінансової безпеки та контроль за виконанням
поставлених задач.
Існує перелік індикаторів визначення рівня фінансової безпеки суб’єкта господарювання за такими
її складовими [14]:
 бюджетна;
 кредитна;
 фондова;
 банківська;
 інвестиційна;
 грошова;
 фінансово-технологічна;
 страхова.
Але запропонований перелік не є універсальним, оскільки більшість з них відрізняються для підприємств різних галузей національного господарства.
Регіональна фінансова політика відтворення
соціально-економічної системи регіону передбачає
застосування та реалізацію регулюючого інструментарію, такого як цільові програми, пільгове оподаткування. Регіональна фінансова політика забезпечення
фінансово-економічної безпеки регіону представляє
собою сукупність спланованих дій органів регіонального управління щодо фінансового забезпечення
його безпечного розвитку.
Як було вказано раніше, промисловість відіграє
визначальну роль у соціально-економічному розвитку більшості регіонів України. Тому питання підви-
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щення ефективності управління фінансово-економічною безпекою промислових комплексів регіонів
ставлять перед органами державної та регіональної
влади завдання з перетворення існуючої системи фінансово-економічної безпеки, яке дозволить підвищити відповідальності суб’єктів за цільове використання бюджетних ресурсів на забезпечення фінансово-економічної безпеки, фінансування відповідних
програм із урахуванням регіональних пріоритетів.
Фактори фінансово-економічної безпеки промислового комплексу регіону можна поділити на
кілька груп: макроекономічні, ринкові, виробничоопераційні, фінансово-інвестиційні, кадрово-управлінські, маркетингово-комерційні, нормативно-правові та інші (рис. 2).
Дуже важливе значення в підтримці певного рівня забезпечення фінансово-економічної безпеки промислового комплексу регіону має розвиток потенціалу економіки регіону, який здійснюється за рахунок
інвестицій у наукові та науково-технічні роботи.

Н

а жаль, частка такого роду витрат у ВВП
України зменшується, а з урахуванням того,
що і доларовий еквівалент розміру ВВП також зменшується, реально це означає суттєве зменшення уваги до наукових розробок та їх впровадження. У 2015 р. питома частка науково-технічних робіт
становила 0,7% [15].
Ключовими цілями управління фінансово-економічною безпекою промислового комплексу регіону
є такі:
1. Підвищення рівня ефективності економічної
системи країни та її регіонів.
2. Наявність технічної незалежності та підвищення рівня конкурентоспроможності технологічної
політики.
3. Зростання рівня стимулювання ефективності системи управління в різних секторах економіки
країни.
4. Оптимізація організаційної структури управління на всіх рівнях.
5. Підвищення професійної кваліфікації кадрів
та інтелектуального потенціалу.
6. Стимулювання екологічної безпеки в роботі
промислових підприємств.
7. Удосконалення системи правового захисту
економічних суб’єктів.
8. Удосконалення роботи інформаційного сектора економіки.
Основне значення системи фінансово-економічної безпеки промислового комплексу регіону
полягає в тому, що вона повинна мати попереджувальний характер, а основними критеріями оцінки її
надійності та ефективності є: забезпечення стабільної роботи підприємницьких структур, збереження
і примноження фінансів і матеріальних цінностей;
попередження кризових ситуацій, у тому числі різ-
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них надзвичайних подій, пов’язаних з діяльністю «зовнішніх» і «внутрішніх» загроз.
Тобто, досягнення певного рівня управління фінансово-економічною безпекою промислового комплексу регіону можливе за умови здійснення єдиної,
узгодженої, збалансованої, скоординованої системи
заходів, адекватних внутрішнім і зовнішнім загрозам.
Без створення єдиної системи фінансово-економічної безпеки підприємств промислового комплексу
неможливо досягнути виходу з кризи, стабілізувати
економічну ситуацію, створити ефективний механізм
функціонування регіональних економічних систем.
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Авторами зроблено спробу виокремити загальні засоби подолання проблем фінансово-економічній
безпеці регіонів і заходи щодо підвищення ефективності використання власного економічного потенціалу. Серед них:
1. Подолання технологічного відставання промислового сектора регіонів та підвищення рівня їх конкурентоспроможності за рахунок розробки й реалізації нових інноваційних промислових проектів, а також
технологічного оновлення виробничих потужностей.
2. Орієнтація промислового сектора на внутрішні потреби регіону. Стимулюючи внутрішній по-
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Рис. 2. Фактори фінансово-економічної безпеки промислового комплексу регіону

97

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ЕКОНОМІКА

пит, органи влади одразу вирішують кілька завдань
соціально-економічного розвитку територій: інтенсифікація виробництва, подолання проблем зайнятості збільшення надходжень до місцевих бюджетів.
3. Стабілізація економічної ситуації в регіоні та
утримування позицій за рахунок розробки та прийняття цільових державних і регіональних програм
розвитку, фінансування яких відбуватиметься з державного та місцевих бюджетів.
4. Широке впровадження програм енерго- та
ресурсозбереження на основі активізації політики
органів місцевої влади в цьому напрямі та розвиток
альтернативних джерел отримання енергії.
5. Інвестиції в інноваційну діяльність промислових підприємств і підтримка регіональної влади
тих видів економічної діяльності, котрі пропонують
нововведення, створюють умови для їх розробки та
комерціалізації.
До основних напрямів підвищення ефективності управління фінансово-економічною безпекою промислового комплексу регіону слід віднести:
 підготовка та ухвалення в Україні Закону про
засади економічної безпеки суб’єктів господарювання, який би став базою для розроблення та вдосконалення національного законодавства у сфері економічної безпеки;
 визначення переліку пріоритетних видів
економічної діяльності, на які поширюються
пільги з метою збереження конкурентного
середовища та формування ефективної галузевої структури у регіонах;
 внесення змін до нормативно-правових актів, які регулюють: охорону прав на інтелектуальну власність підприємств промисловості; податкову систему; фінансово-кредитні відносини; міжнародне технологічне співробітництво тощо;
 стимулювання капіталовкладень у реконструкцію, оновлення та створення інфраструктури виробництва;
 заохочення надання комерційними банками
кредитів під інвестиційні проекти.
Важливими напрямками вдосконалення управління фінансовою безпекою промислового комплексу регіону є обґрунтування оптимальних рівнів:
 рентабельності як показників ефективності
функціонування підприємств на основі формування такої виробничої програми, яка б
максимізувала рентабельність активів і продукції;
 ділової активності підприємств у фінансовій
сфері на основі коефіцієнта оборотності активів;
 здатності підприємств забезпечити свої короткострокові зобов’язання з найбільш легко
реалізованої частини активів на основі коефіцієнта загальної ліквідності;

98

 частки короткострокових зобов’язань, які
підприємства можуть погасити найближчим
часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості й реалізації інших активів на
основі коефіцієнта абсолютної ліквідності;
 частки власного капіталу у загальних вкладеннях у підприємства на основі коефіцієнта
автономії (фінансової незалежності);
 рівня платоспроможності та кредитоспроможності підприємства на основі коефіцієнта забезпеченості власними оборотним коштами;
 фінансової незалежності підприємств від зовнішніх джерел фінансування їх діяльності
на основі коефіцієнта автономії, який показує, яку частину в загальних вкладеннях
у підприємство складає власний капітал.
Слід відмітити, що всі представлені коефіцієнти
виступають важливими інструментами дослідження
чинників формування прибутку підприємства.
ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження можна дійти висновку, що підвищення ефективності управління фінансово-економічною безпекою промислового комплексу регіону здатне впливати на збалансованість інтересів взаємодіючих суб’єктів, спільною
метою яких стає ефективне використання економічних ресурсів промислових підприємств та досягнення поставлених цілей при найменших витратах.
Перспективи подальших досліджень у цьому
напрямі мають бути пов’язані з оцінкою перспектив
створення системи фінансово-економічної безпеки
на рівні фінансово-промислових груп.
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