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С
еред пріоритетів державної регіональної полі-

тики розвитку найголовнішим є стимулюван-

ня конкурентоспроможності регіонів; ефек-

тивного використання їх внутрішнього потенціалу; 

поліпшення ресурсного забезпечення та підвищення 

ефективності управління фінансово-економічною 

без пекою на регіональному рівні.

Сучасний стан нестабільності соціально-еко-

номічного середовища в державі та світі особливо 

гостро впливає на економічний стан підприємств, 



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
 

 Р
ЕГ

ІО
Н

АЛ
ЬН

А 
ЕК

О
Н

О
М

ІК
А

95БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2018
www.business-inform.net

галузей, регіонів та національне господарство в ці-

лому. 

В умовах сьогодення суб’єкти господарюван-

ня постійно стикаються з численними загрозами, 

пов’язаними з впливом зовнішнього середовища на 

функціонування фінансово-економічної системи, що 

зумовлює необхідність формування принципово но-

вих підходів до забезпечення фінансово-економічної 

безпеки на всіх рівнях управління.

Теоретико-методологічні аспекти фінансової 

безпеки на макрорівні були досліджені багатьма вче-

ними-економістами. Серед них: Барановський О. [1], 

Єрмошенко М. [2], Кузенко О. [3], Сидоренко П. [4] 

та інші.

Питання забезпечення фінансової безпеки регіо-

ну розглядалися у працях Герасимчук З. [5], Маргасо-

вої В. [6], Третяк О. [7], Медвідь М. [8] та інших.

Теоретичним і практичним основам фінансово-

економічної безпеки суб’єктів господарювання при-

свячені праці: Васильців Т. [9], Кириченко О. [10], По-

госової М. [11] та інші.

Однак деякі питання щодо підвищення ефек-

тивності управління фінансово-економічною безпе-

кою промислового комплексу на рівні регіону потре-

бують більш детального опрацювання.

Метою статті є визначення напрямів підвищен-

ня ефективності управління фінансово-економічною 

безпекою промислового комплексу регіону.

Е
фективність функціонування економіки Украї-

ни значною мірою залежить від рівня розвитку 

промисловості регіонів, які на сьогодні від-

значаються суттєвою галузевою, територіальною та 

функціональною диференціацією. Політика розвитку 

промисловості регіону та її ресурсної бази являє со-

бою формування цілей щодо розвитку продуктивних 

сил і збереження комплексного та гармонійного його 

функціонування з обґрунтуванням організаційних, 

економічних та інституційних важелів ринкових пе-

ретворень [12].

Соціально-політичні й інституціонально-еконо-

мічні 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 вира-

жена тенденція втрати промисловими підприємства-

ми здатності виробництва складної та наукомісткої 

продукції. Це означає, що під загрозою перебуває 

технічне переозброєння виробничого апарату таких 

базових галузей національної економіки, як машино-

будування, енергетика, транспорт, металургія, хімія, 

видобуток корисних копалин і т. ін., оскільки в міру 

зносу активної частини основного капіталу цих галу-

зей їх повноцінне заміщення новим вітчизняним об-

ладнанням буде утруднене або неможливо. 

Тому сьогодні, як ніколи, питання фінансово- 

економічної безпеки повинні стати системними, 

оскільки вони стосуються кожного окремого грома-

дянина, підприємств та організацій, галузей госпо-

дарського комплексу регіонів та окремих секторів 

національної економіки. Існує тісний взаємозв’язок 

суб’єктів фінансових відносин у системі фінансово-

економічної безпеки (рис. 1).

Держава Підприємство

Регіон Галузь

Фінансово-економічна
безпека

На макрорівні з позицій системності напрямки 

забезпечення фінансово-економічної безпеки регіо-

нів та підвищення ефективності функціонування ви-

робничих систем такі:

1. Аналіз і прогнозування основних умов про-

ведення бізнесу в Україні на сучасному етапі.

2. Визначення мети процесу забезпечення фі-

нансово-економічної безпеки регіонів.

3. Визначення ролі та місця системи забезпе-

чення фінансово-економічної безпеки регіонів у сис-

темі діяльності підприємств.

4. Визначення об’єктів та суб’єктів діяльності із 

забезпечення фінансово-економічної безпеки регіонів.

5. Визначення засобів та методів діяльності із за-

безпечення фінансово-економічної безпеки регіонів.

Головною метою економічної безпеки промис-

лових підприємств і комплексів є стабільність та 

ефективне функціонування й підвищення потенціалу 

розвитку в майбутньому. Досягнення мети можливо 

за умови:

 забезпечення високої фінансової ефектив-

ності роботи суб’єкта господарювання;

 забезпечення та підтримки фінансової стій-

кості суб’єкта господарювання та його неза-

лежності;

 досягнення високого рівня конкурентоспро-

можності;

 забезпечення ліквідності активів;

 досягнення належного рівня ділової актив-

ності;

 забезпечення захисту інформації та комер-

ційної таємниці;

 організації безпеки майна та капіталу суб’єкта 

господарювання;

 підтримки регіональних органів влади та від-

повідних установ щодо впровадження сис-

Рис. 1. Взаємозв’язок суб’єктів фінансових відносин  

у системі фінансово-економічної безпеки
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теми фінансово-економічної безпеки та під-

готовки висококваліфікованих менеджерів у 

цій сфері.

У 
процесі економічного розвитку можуть ви-

ділятися певні пріоритети фінансово-еконо-

мічної безпеки, які не є постійними і можуть 

змінюватися залежно від конкретної ситуації. Це під-

тверджує висновок про те, що фінансова безпека – це 

складна, динамічна категорія, яка вимагає комплек-

сного, системного підходу до її дослідження.

Управління фінансово-економічною безпекою 

промислового комплексу регіону включає в себе: 

 формування необхідних фінансових ресур-

сів; 

 загальностратегічне прогнозування та пла-

нування фінансової безпеки; 

 стратегічне планування фінансово-господар-

ської діяльності підприємств промислового 

комплексу; 

 загальнотактичне планування фінансової 

безпеки; 

 тактичне планування фінансово-господар-

ської діяльності промислових підприємств; 

 оперативне управління фінансово-господар-

ською діяльністю промислових підприємств; 

 здійснення функціонального аналізу рівня 

фінансової безпеки; 

 загальне оцінювання досягнутого рівня фі-

нансової безпеки та контроль за виконанням 

поставлених задач.

Існує перелік індикаторів визначення рівня фі-

нансової безпеки суб’єкта господарювання за такими 

її складовими [14]:

 бюджетна;

 кредитна;

 фондова;

 банківська;

 інвестиційна;

 грошова;

 фінансово-технологічна;

 страхова.

Але запропонований перелік не є універсаль-

ним, оскільки більшість з них відрізняються для під-

приємств різних галузей національного господарства.

Регіональна фінансова політика відтворення 

соціально-економічної системи регіону передбачає 

застосування та реалізацію регулюючого інструмен-

тарію, такого як цільові програми, пільгове оподатку-

вання. Регіональна фінансова політика забезпечення 

фінансово-економічної безпеки регіону представляє 

собою сукупність спланованих дій органів регіональ-

ного управління щодо фінансового забезпечення 

його безпечного розвитку.

Як було вказано раніше, промисловість відіграє 

визначальну роль у соціально-економічному розви-

тку більшості регіонів України. Тому питання підви-

щення ефективності управління фінансово-еконо-

мічною безпекою промислових комплексів регіонів 

ставлять перед органами державної та регіональної 

влади завдання з перетворення існуючої системи фі-

нансово-економічної безпеки, яке дозволить підви-

щити відповідальності суб’єктів за цільове викорис-

тання бюджетних ресурсів на забезпечення фінансо-

во-економічної безпеки, фінансування відповідних 

програм із урахуванням регіональних пріоритетів.

Фактори фінансово-економічної безпеки про-

мислового комплексу регіону можна поділити на 

кілька груп: макроекономічні, ринкові, виробничо-

операційні, фінансово-інвестиційні, кадрово-управ-

лінські, маркетингово-комерційні, нормативно-пра-

вові та інші (рис. 2).

Дуже важливе значення в підтримці певного рів-

ня забезпечення фінансово-економічної безпеки про-

мислового комплексу регіону має розвиток потенці-

алу 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 та-

кож зменшується, реально це означає суттєве змен-

шення уваги до наукових розробок та їх впроваджен-

ня. У 2015 р. питома частка науково-технічних робіт 

становила 0,7% [15].

Ключовими цілями управління фінансово-еко-

номічною безпекою промислового комплексу регіону 

є такі:

1. Підвищення рівня ефективності економічної 

системи країни та її регіонів. 

2. Наявність технічної незалежності та підви-

щення рівня конкурентоспроможності технологічної 

політики. 

3. Зростання рівня стимулювання ефективнос-

ті системи управління в різних секторах економіки 

краї ни. 

4. Оптимізація організаційної структури управ-

ління 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 сек-

тора економіки.

Основне значення системи фінансово-еконо-

мічної безпеки промислового комплексу регіону 

полягає в тому, що вона повинна мати попереджу-

вальний характер, а основними критеріями оцінки її 

надійності та ефективності є: забезпечення стабіль-

ної роботи підприємницьких структур, збереження 

і примноження фінансів і матеріальних цінностей; 

попередження кризових ситуацій, у тому числі різ-
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Макроекономічні:

Зовнішні чинники

Внутрішні чинники

Фінансово-економічна
безпека промислового

комплексу регіону

Ринкові: Інші:

Виробничо-операційні: Фінансово-інвестиційні:

Кадрово-управлінські: Маркетингово-
комерційні:

Нормативно-правові:

Рис. 2. Фактори фінансово-економічної безпеки промислового комплексу регіону

них надзвичайних подій, пов’язаних з діяльністю «зо-

внішніх» і «внутрішніх» загроз. 

Тобто, досягнення певного рівня управління фі-

нансово-економічною безпекою промислового комп-

лексу регіону можливе за умови здійснення єдиної, 

узгодженої, збалансованої, скоординованої системи 

заходів, адекватних внутрішнім і зовнішнім загрозам. 

Без створення єдиної системи фінансово-економіч-

ної безпеки підприємств промислового комплексу 

неможливо досягнути виходу з кризи, стабілізувати 

економічну ситуацію, створити ефективний механізм 

функціонування регіональних економічних систем.

Авторами зроблено спробу виокремити загаль-

ні засоби подолання проблем фінансово-економічній 

безпеці регіонів і заходи щодо підвищення ефектив-

ності використання власного економічного потенці-

алу. Серед них:

1. Подолання технологічного відставання про-

мислового сектора регіонів та підвищення рівня їх кон-

курентоспроможності за рахунок розробки й реаліза-

ції нових інноваційних промислових проектів, а також 

технологічного оновлення виробничих потужностей. 

2. Орієнтація промислового сектора на вну-

трішні потреби регіону. Стимулюючи внутрішній по-
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пит, органи влади одразу вирішують кілька завдань 

соціально-економічного розвитку територій: інтен-

сифікація виробництва, подолання проблем зайня-

тості збільшення надходжень до місцевих бюджетів. 

3. Стабілізація економічної ситуації в регіоні та 

утримування позицій за рахунок розробки та при-

йняття цільових державних і регіональних програм 

розвитку, фінансування яких відбуватиметься з дер-

жавного 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 промис-

лових підприємств і підтримка регіональної влади 

тих видів економічної діяльності, котрі пропонують 

нововведення, створюють умови для їх розробки та 

комерціалізації. 

До основних напрямів підвищення ефективнос-

ті управління фінансово-економічною безпекою про-

мислового комплексу регіону слід віднести:

 підготовка та ухвалення в Україні Закону про 

засади економічної безпеки суб’єктів госпо-

дарювання, який би став базою для розро-

блення та вдосконалення національного за-

конодавства у сфері економічної безпеки;

 визначення переліку пріоритетних видів 

економічної діяльності, на які поширюються 

пільги з метою збереження конкурентного 

середовища та формування ефективної галу-

зевої структури у регіонах;

 внесення змін до нормативно-правових ак-

тів, які регулюють: охорону прав на інтелек-

туальну власність підприємств промисло-

вості; податкову систему; фінансово-кредит-

ні відносини; міжнародне технологічне спів-

робітництво тощо;

  стимулювання капіталовкладень у рекон-

струкцію, оновлення та створення інфра-

структури виробництва;

 заохочення надання комерційними банками 

кредитів під інвестиційні проекти.

Важливими напрямками вдосконалення управ-

ління фінансовою безпекою промислового комплек-

су регіону є обґрунтування оптимальних рівнів: 

 рентабельності як показників ефективності 

функціонування підприємств на основі фор-

мування такої виробничої програми, яка б 

максимізувала рентабельність активів і про-

дукції; 

 ділової активності підприємств у фінансовій 

сфері на основі коефіцієнта оборотності ак-

тивів;

 здатності підприємств забезпечити свої ко-

роткострокові зобов’язання з найбільш легко 

реалізованої частини активів на основі кое-

фіцієнта загальної ліквідності;

 частки короткострокових зобов’язань, які 

підприємства можуть погасити найближчим 

часом, не чекаючи оплати дебіторської за-

боргованості й реалізації інших активів на 

основі коефіцієнта абсолютної ліквідності;

 частки власного капіталу у загальних вкла-

деннях у підприємства на основі коефіцієнта 

автономії (фінансової незалежності);

 рівня платоспроможності та кредитоспро-

можності підприємства на основі коефіцієн-

та забезпеченості власними оборотним ко-

штами;

 фінансової незалежності підприємств від зо-

внішніх джерел фінансування їх діяльності 

на основі коефіцієнта автономії, який по-

казує, 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 ді-

йти висновку, що підвищення ефективності управ-

ління фінансово-економічною безпекою промисло-

вого комплексу регіону здатне впливати на збалан-

сованість інтересів взаємодіючих суб’єктів, спільною 

метою яких стає ефективне використання економіч-

них ресурсів промислових підприємств та досягнен-

ня 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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