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машинобудівних підприємств"
У сучасних умовах господарювання машинобудівних підприємств,
коли стан їх взаєморозрахунку з дебіторами, кредиторами формує вхідні
та вихідні фінансові потоки підприємства, накопичує розмір податків,
зборів та впливає на його кінцеві фінансові результати, доцільно виділити
інтерфейсну складову економічної безпеки підприємства, яка включає
сукупність відносин підприємства з постачальниками і збутовими посередниками, інвесторами, споживачами, державними органами влади, кредитними установами. Рівень надійності взаємовідносин підприємства з
його контрагентами не тільки відображається в оцінці інтерфейсної безпеки
підприємства, але й вказує на зміни рівня фінансової та податкової складових
економічної безпеки машинобудівних підприємств. Надійність контрагентів
підприємства дозволяє, з одного боку, задовольняти власні інтереси
підприємства щодо якості товарів, обсягів постачання, рівня ціни на
товари, рівня обслуговування, надійності, а з іншого – маніпулювати
рівнем власного прибутку.
Предметом дослідження є методичні основи аналізу інтерфейсної
складової економічної безпеки машинобудівних підприємств.
Мета статті – аналіз оцінки інтерфейсної складової економічної безпеки
машинобудівних підприємств у розрізі: вибору постачальників, управління
вхідними поставками та визначення ризикових операцій платника податків.
Для досягнення зазначених цілей статті використовується комплекс
взаємодоповнюючих методів дослідження, а саме методи системного
аналізу, методи порівняльного аналізу.
Оцінювати рівень інтерфейсної складової ЕБП необхідно з
урахуванням показників управління вхідними поставками підприємства
та надійності власних контрагентів, що дозволить мінімізувати ризикові
операції та упередити підприємство від використання у своїй діяльності
типових схем ухиляння від оподаткування, забезпечуючи при цьому
високий рівень не тільки інтерфейсної, а й фінансової та податкової
складових економічної безпеки машинобудівних підприємств.
Практичне застосування результатів статті полягає у трансформації
окремих показників інтерфейсної складової у вихідну базу оцінки
загального рівня економічної безпеки машинобудівних підприємств.
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