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В умовах динамічно мінливого зовнішнього середовища та нестабільного 
розвитку національної економічної системи вітчизняні підприємства постійно 
стикаються з великою кількістю загроз для свого функціонування. Пріоритетним 
завданням для кожного суб’єкта господарювання стає побудова ефективної системи 
економічної безпеки, яка зможе забезпечити стабільне функціонування підприємства та 
захистить його від можливих негативних факторів або мінімізує їх вплив. У зв’язку з 
цим в сучасних умовах господарювання актуалізуються питання щодо забезпечення 
економічної безпеки промислових підприємств та обґрунтування основних її 
ресурсозабезпечуючих складових. 

Економічна безпека промислових підприємств – відносно новий напрямок 
розвитку економічної науки. Необхідність її постійного забезпечення зумовлюється 
об’єктивно наявним для кожного суб’єкта господарювання завданням забезпечення 
стабільного функціонування і досягнення головних цілей своєї діяльності. Актуальним 
є дане питання і для підприємств машинобудівної галузі, яка є однією з провідних 
галузей промислового виробництва і створює фундамент для науково-технічного 
розвитку, економічного зростання та соціального прогресу суспільства. 

Протягом останніх п’яти років в економіці в цілому та в промисловості України 
зокрема, в т. ч. і в машинобудівній галузі, відбуваються системні деструктивні явища, 
основними проявами яких є відсутність власних фінансових ресурсів для оновлення 
основних засобів; неефективна цінова політика, що зумовлена недостатнім рівнем 
завантаженості виробничих потужностей та, як наслідок, високою питомою вагою 
витрат на енергоресурси; недостатнім обсягом власних оборотних коштів для 
забезпечення поточної діяльності; нестабільною й негнучкою державною політикою у 
сфері оподаткування тощо. Такі явища суттєво позначаються на економічній безпеці 
сучасних суб’єктів господарювання. Вони не тільки не сприяють розвитку та 
економічному зростанню, а, навпаки, спричиняють поглиблення економічної кризи в 
країні. 

Сьогодні ми спостерігаємо численні факти того, що виробничі системи більшості 
вітчизняних підприємств є зношеними та потребують повного оновлення, однак державна 
політика не орієнтована на підтримку вітчизняного виробника в частині мотивування 
власників підприємств промисловості до оновлення їх основних засобів та технологій. У 
результаті обмежені власні фінансові ресурси не дають змоги повною мірою здійснювати 
інноваційні заходи, упровадження яких є запорукою підвищення економічної безпеки 
промислових підприємств та забезпечення відповідного конкурентного статусу на ринку, 
які так необхідні в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. 

Крім матеріально-технічної та фінансової сторони, не менш важливою складовою 
у вирішенні проблеми забезпечення економічної безпеки, є врахування «людського 
фактора». В даному напрямі сучасне промислове підприємство має проводити власну 
гнучку соціальну політику щодо закріплення основних кадрів, створення дієздатної 
команди, виховання лідерів, у т.ч. неформальних, підтримки високого рівня трудової й 
технологічної дисципліни.   


