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   У роботі досліджено поняття та моделі фінансової рівноваги, фінансово-
економічні чинники економічної безпеки підприємства. Наведено розвиток 
сучасного стану машинобудівного комплексу України. Подані техніко-
економічні показники діяльності та проведено аналіз фінансового стану 
підприємства. У роботі проведено оцінку механізму фінансової рівноваги в 
управлінні економічною безпекою на ТОВ ТД «Укрнасоссервіс». Досліджено 
використання фінансової рівноваги у системі економічної безпеки та 
моделювання фінансової безпеки інструментами фінансової рівноваги на ТОВ 
ТД «Укрнасоссервіс».
Ключові слова:  фінансова рівновага підприємства, фінансово-економічні 
чинники економічної безпеки, моделі фінансової рівноваги, механізм 
фінансової рівноваги, моделювання фінансової безпеки підприємства.

In this work the concepts and models of financial equilibrium, financial and 
economic factors of economic safety of the enterprise are investigated. The present 
state of the machine-building complex of Ukraine is presented. The submitted 
technical and economic indicators of the activity and the analysis of the financial 
condition of the enterprise are carried out. In this paper, the evaluation of the 
mechanism of financial equilibrium in the management of economic security at 
"Ukranossservis" LLC was conducted. The use of financial equilibrium in the system 
of economic security and financial security modeling by instruments of financial 
equilibrium on LLC "Ukranossservis" is researched.
Key words: financial equilibrium of the enterprise, financial and economic factors of 
economic safety, model of financial equilibrium, mechanism of financial equilibrium, 
modeling of financial safety of the enterprise.


