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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ 

БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ  

Сформовано концептуальні основи формування стратегії управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування, які поєднують 

сучасні принципи, функції і завдання, враховують комплекс інформаційно-аналітичного забезпечення для діагностування та прогнозування 

просторово-динамічного стану/рівня фінансової безпеки в умовах дії загроз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, дає 
змогу сформувати матрицю фінансових ситуацій вибору стратегічних альтернатив та є ефективним інструментом комплексного 

дослідження тенденцій фінансового розвитку підприємств машинобудування. Запропоновано науково-практичний підхід до оцінки 

ефективності реалізації стратегії управління фінансовою безпекою  підприємств машинобудування, що базується на застосування методу 

багатокритеріального вибору стратегічних альтернатив управлінських рішень на основі нечітких множин, теорії корисності щодо 

забезпечення фінансової безпеки та розробки імітаційної моделі сценаріїв розвитку фінансової безпеки, де результуючим показником є 

рівень фінансової безпеки, зростання та зниження рівня якого формується під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.  
Ключові слова: стратегія управління фінансовою безпекою, тактичний рівень, оперативний рівень, концепція, стратегічний рівень, 

підприємства машинобудування, фінансова безпека, імітаційна модель. 

Вступ. В умовах швидких трансформаційних 

процесів в національній економіці, посиленням 

впливу інтеграції та постійної конкуренції на ринку, 

що характеризується високим ступенем 

невизначеності, підприємствам машинобудування 

необхідно постійного забезпечувати конкурентні 

переваги, їх оновлення та постійне відтворення для 

захоплення нових ринків, а також формування 

стратегії управління фінансовою безпекою в 

довгостроковому періоді. Тому для створення 

ефективної системи управління фінансовою безпекою 

підприємств машинобудування розроблено  

концептуальній  підхід,  який поєднує сучасні 

принципи, функції і завдання, враховують комплекс 

інформаційно-аналітичного забезпечення для 

діагностування та прогнозування просторово-

динамічного стану/рівня фінансової безпеки в умовах 

дії загроз внутрішнього та зовнішнього середовища 

підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. З 

огляду на специфіку тематики дослідження серед 

наукових доробок слід відзначити роботи 

О. Барановського [2], І. Бланка [3], К. Горячевої [4], 

Т. Загорльська [5], С. Ілляшенка [6], М. Єрмошенка 

[8], Р. Папехина [12], В. Коваленка [9], В. Сергєєва 

[10] та ін. Проте, окремі питання формування стратегії 

управління фінансовою безпекою підприємства 

машинобудування з позиції концептуального підходу 

залишаються не досить дослідженими і потребують 

більш ґрунтовного вивчення. 

Метою статті є удосконалення науково-

методичного підґрунтя дослідження шляхом розробки 

концептуальних основ формування стратегії 

управління фінансовою безпекою підприємств 

машинобудування в умовах невизначеності та 

мінливості зовнішнього середовища. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Термін «концепція» є комплексним та складним,  

поняттям, відносно якого в науковій літературі 

сформована значна кількість варіантів його 

тлумачення. На думку В. Сергєєва концепція – це 

спосіб розуміння, трактування об’єкту дослідження, 

основну точку зору з даного питання, керівну ідею для 

систематизованого освітлення [10, с. 72-73]. 

Концепцію розглядають як сукупність найбільш 

істотних елементів теорій, викладених в 

конструктивній, прийнятній для практики формі або, 

як сукупну теорію, яка переведена в алгоритм 

вирішення конкретної проблеми. В багатьох наукових 

джерелах поняття «концепція» трактують як: 

провідний задум, конструктивний принцип різних 

видів діяльності; систему поглядів на те чи інше 

явище, процес; спосіб розуміння, тлумачення явищ, 

подій, провідну ідею теорії [1, 13, с. 128]; систему 

поглядів, принципів в якій-небудь галузі; загальну 

думку, провідну ідею праці, твору. В «Новому 

філософському словнику» визначено поняття  

«концепція» як систему поглядів, що виражає певний 

спосіб бачення («точку зору»), розуміння, трактування 

яких-небудь предметів, явищ, процесів або 

конструктивний принцип, що реалізують певний 

задум у тій або іншій теоретичній практиці щодо 

знань[11,с.505].  

Концепцію стратегії управління фінансовою 

безпекою підприємств машинобудування необхідно 

розглядати як багатоаспектний процес, який 

накладається на організаційну структуру 

підприємства. Для реалізації стратегічного напрямку 

безпеки на підприємстві повинна бути розроблена 

концептуальна модель (алгоритм) управління 

фінансовою безпекою, яка має як загальні елементи, 

так і свою специфіку, що випливає з особливостей 

діяльності підприємства.  

На думку автора, концепція стратегії управління 

фінансовою безпекою підприємства представляє 

собою поєднання сучасних принципів, функцій і 

завдань, враховує комплекс інформаційно-

аналітичного забезпечення для діагностування та 

прогнозування просторово-динамічного стану/рівня 

фінансової безпеки в умовах дії загроз внутрішнього 

та зовнішнього середовища підприємства, дає змогу 

сформувати матрицю фінансових ситуацій вибору 

стратегічних альтернатив та є ефективним 

інструментом комплексного дослідження тенденцій 
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фінансового розвитку підприємств машинобудування.  

Концепція формування стратегії управління 

фінансовою безпекою підприємств машинобудування 

включає такі рівні: стратегічний рівень забезпечення 

фінансової безпеки, який припускає ліквідацію 

протиріч або їхню локалізацію й ослаблення; 

тактичний рівень припускає рішення задач, пов'язаних 

з ліквідацією самих загроз чи запобіганню їхнього 

впливу на фінансово-господарську діяльність 

підприємства, розробляються комплекси 

превентивних заходів; оперативний рівень, фінансова 

безпека забезпечується шляхом ліквідації наслідків 

зовнішніх та внутрішніх загроз. Концептуальні основи 

формування стратегії управління фінансовою 

безпекою підприємств машинобудування подано на 

рис.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Джерело розроблено автором на основі [2-9]  

Рис. 1. – Концептуальні основи формування стратегії управління  

фінансовою безпекою підприємств машинобудування 
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Важливим компонентом концепції дослідження є 

стратегія управління фінансовою безпекою 

підприємства машинобудування, яка  представляє 

собою систему послідовних управлінських рішень, яка 

забезпечує динамічний стан захищеності, 

конкурентостійкості та стабільного розвитку 

підприємства, через сукупність цілеспрямованих 

впливів на стан фінансової безпеки підприємства, з 

метою ефективної реалізації загальної фінансово-

господарської стратегії, місії підприємства та 

досягнення визначених стратегічних цілей.  

Задля досягнення поставленої мети, 

підприємству необхідно постійно самонавчатися, та за 

допомогою ефективної взаємодії всіх функціональних  

складових генерувати та підтримувати необхідний 

рівень фінансової безпеки, що можливо лише за умови 

формування та впровадження ефективної стратегії 

управління, що є основою для прийняття ефективних 

управлінських рішень. Для дослідження рівня 

фінансової безпеки підприємства машинобудування, з 

точки зору практичної реалізації, пропонується 

побудова імітаційної моделі стратегії управління 

фінансової безпеки (рис. 2).  

Імітаційна модель – це абстрактна динамічна мо- 

дель яка, як правило, будується на ЕОМ та відтворює 

в рамках встановлених обмежень поведінку об’єкта чи 

процесу-оригіналу в хронологічному порядку [7]. 

Імітаційні моделі мають ряд переваг, а саме: 

можливість опису поведінки компонент на високому 

рівні деталізації; відсутність обмежень на залежності 

між параметрами моделі та станом зовнішнього 

середовища; можливість дослідження динаміки 

взаємодії компонент системи в часі та просторі [7]. 

Результуючим показником даної моделі є рівень 

фінансової безпеки Izag(t), зростання та зниження 

рівня якого формується під впливом наступних 

факторів: рівень загроз зовнішнього середовища 

I_Z_ZSR в поточний та попередній момент,  що 

формуються визначеною множиною факторів 

зовнішнього впливу; рівень загроз внутрішнього 

середовища I_Z_VSR в поточний та попередній 

момент що формуються визначеною множиною 

факторів внутрішнього впливу; динамікою показника 

фінансової безпеки в попередні моменти часу Izag(t-

1); прийнятого управлінського рішення (Management 

Decision); сценаріїв розвитку ситуацій (Scenario 

Situations). 

 

 

Рис. 2. – Чотирьохкомпонентна імітаційна модель оцінки ефективності 

 впровадження стратегічних заходів 
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В результаті аналізу розроблених правил 

сформовано три класи ситуацій: сприятливі; 

нейтральні; несприятливі. Відповідно до цього змінна 

«Scenario Situations» приймає значення 1, 2 або 3. Для 

певного оціненого класу ситуації, що склалася в 

поточний момент приймається рішення відповідно до 

рівня фінансової безпеки, впливу загроз внутрішнього 

та зовнішнього середовища і прогнозного значення 

рівня безпеки. Змінні f(MD) та f(Z) є допоміжними та 

дозволяють  урахувати різні комбінації факторів в 

імітаційних експериментах та їх кумулюючий вплив 

щодо регулювання рівня фінансової безпеки, можуть 

визначатися ОПР та мати певні вагові коефіціенти. В 

дослідженні проведено імітаційні експерименти, які 

відображають результати управлінських рішень, 

прийнятих менеджерами підприємства відповідно до 

класу ситуації, що складається на початковий момент 

та з урахуванням прогнозного рівня фінансової 

безпеки для згенерованих шести можливих сценаріів: 

Сценарій  (Base) – базовий сценарій зміни 

інтегрального показника фінансової безпеки з 

визначеним початковим та кінцевим станом без 

врахування дії загроз та відсутністю певних 

управлінських дій (ОПР не приймає ніякого рішення); 

Сценарій «Sс_K» – сценарій, що відповідає 

критичному рівню впливу загроз зовнішнього та 

внутрішнього середовища в межах визначених 

інтервалів на рівень загального показника фінансової 

безпеки та відсутністю певних управлінських дій;   

Сценарій «Sс_R» – сценарій, що відповідає 

регульованому рівню впливу загроз зовнішнього та 

внутрішнього середовища в межах визначених 

інтервалів на рівень загального показника фінансової 

безпеки та відсутністю певних управлінських дій;   

Сценарій «Sс_D» – сценарій, що відповідає 

допустимому рівню впливу загроз зовнішнього та 

внутрішнього середовища в межах визначених 

інтервалів на рівень загального показника фінансової 

безпеки та відсутністю певних управлінських дій;  

Сценарій «Dec_K» – сценарій, що відповідає 

критичному рівню впливу загроз зовнішнього та 

внутрішнього середовища в межах визначених 

інтервалів на рівень загального показника фінансової 

безпеки та реалізацією визначених управлінських дій 

для для даної конкретної ситуації за пріоритетністю; 

Сценарій «Dec_D» – сценарій, що відповідає 

допустимому рівню впливу загроз зовнішнього та 

внутрішнього середовища в межах визначених 

інтервалів на рівень загального показника фінансової 

безпеки та реалізацією визначених управлінських дій, 

які є найбільш ефективними для даної ситуації; 

Сценарій «Dec_R» – сценарій, що відповідає 

регульованому рівню впливу загроз зовнішнього та 

внутрішнього середовища в межах визначених 

інтервалів на рівень загального показника фінансової 

безпеки та реалізацією визначених управлінських дій, 

прогресивна реакція (прийняття ефективних 

ризикованих управлінських рішень, адаптованих до 

ситуації). 

Результати імітаційних експериментів оцінки 

ефективності управлінських рішень для 

досліджуваних репрезентантів груп з низьким, 

середнім та високим рівнем  фінансової безпеки 

представлено на рис. 3 – 5. 

 

 
Рис. 3 – Результати імітаційних експериментів оцінки 

ефективності управлінських рішень для ПАТ 

«Електроапарат» (низький рівень фінансової безпеки) 

 

Рис. 4 – Результати імітаційних експериментів оцінки 

ефективності управлінських рішень для ПАТ 

«Електромотор» (високий рівень фінансової безпеки) 
 

 
Рис. 5 – Результати імітаційних експериментів оцінки 

ефективності управлінських рішень для ПАТ «Смілянський 

електромеханічний» (середній рівень фінансової безпеки) 

Так виходячи з рис. 3 – 5, маємо наступну 

інформацію про найбільш прийнятні стратегії для 

підприємств-репрезентантів кожного кластеру 

фінансової безпеки: 

для ПАТ «Електроапарат» (низький рівень 

фінансової безпеки) – сценарій Сценарій «Dec_D»; 
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для ПАТ «Смілянський електромеханічний» та  

ПАТ «Електромотор» (середній та високий рівень 

фінансової безпеки відповідно)  – Сценарій «Sс_R». 

Висновки. В результаті проведеного 

дослідження розроблено концептуальні основи 

формування стратегії управління підприємства 

машинобудування, що сприяє своєчасному виявленню 

та усуненню внутрішніх і зовнішніх загроз, а також 

прийняттю необхідних ефективних управлінських 

заходів з метою досягнення поставленої мети в 

довгостроковій перспективі. Оцінку  ефективності 

запровадження управлінських рішень здійснено на 

основі побудови чотирьохкомпонентної імітаційної 

моделі, яка передбачає розробку сценаріїв розвитку 

фінансової безпеки під впливом таких факторів: 

рівень дії загроз зовнішнього середовища в поточний 

та попередній момент;  рівень дії  загроз внутрішнього 

середовища в поточний та попередній момент; 

динаміка показника фінансової безпеки в попередні 

моменти часу; прийнятих управлінських рішень. 

Перспективами подальших досліджень є розробка 

методичного підходу до багатокритеріального вибору 

та обґрунтування ефективності стратегічних заходів 

управління фінансовою безпекою, який базується на  

виборі альтернатив на основі адитивної згортки та 

модель вибору й обґрунтування управлінських рішень 

на основі теорії корисності. Результатом є вибір 

найбільш доцільного управлінського  рішення з 

урахуванням його корисності для конкретного 

підприємства. 
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