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У статті розглядаються існуючі залізничні підприємства та економічні ризики, пов’язані з ними.
Механізм, який би міг краще визначити ризики в компанії і, можливо, виключити їх при прий-
нятті рішень.
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ВСТУП
На сьогоднішній день головною проблемою в методології формування механізму управління

економічною безпекою підприємства є не стільки відсутність теоретичної бази, скільки недо-
статній ступінь її систематизації, відсутність чіткої і логічної системи, яка б могла поєднати на-
працювання у даному питані.

Різні аспекти дослідження проблем економічної безпеки підприємства та механізму управ-
ління нею висвітлено у працях О.І. Барановського, М.М. Єрмошенка, В.І. Мунтіяна, Г.А. Пастер-
нак-Таранушенка, Є.А. Олейнікова, Л.С. Мартюшева, К.С. Горячевої, А.О. Єпіфанова, Г.С. Вєчка-
нова [1-9] та інших.

В той же час, залишаються недостатньо дослідженими проблеми управління економічною без-
пекою підприємств залізничного транспорту. Механізм управління економічної безпеки на
підприємстві повинен бути систематизованим та чітко визначеним й виступати складовою еконо-
мічного механізму. Формуватися відповідно до останнього, шляхом використання певних прин-
ципів, фінансових методів, інструментів, важелів, правового та інформаційного забезпечення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення механізму управління економічною безпекою підприємства заліз-

ничного транспорту та обґрунтування його складових.
РЕЗУЛЬТАТИ
Більшість науковців розглядають сутність механізму забезпечення економічної безпеки тільки

через склад його компонентів, без виділення в окрему категорію вказаного терміну. У той же час
термін «механізм забезпечення економічної безпеки підприємства» у науковій літературі практично
не визначений (табл. 1). Деякі автори розмежовують поняття «механізм забезпечення» та «механізм
управління». На наш погляд, призначення «механізму управління» на підприємстві й полягає в тому,
щоб забезпечити економічну безпеку. Тобто, результат управління не можна розглядати окремо від
системи впливу суб’єкту на об’єкт з метою створення умов гарантування захисту від небезпеки.

З урахуванням попередніх теоретико-методичних напрацювань вчених та фахівців в галузі еко-
номічної безпеки запропоновано під механізмом управління економічною безпекою підприєм-
ства залізничного транспорту розуміти сукупність загальних і спеціальних методів, засобів, ва-
желів організаційної, управлінської, економічної діяльності підприємства на основі дотримання
нормативно-правових актів та використання необхідної інформації з метою забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємства.

Дії суб’єктів економічної безпеки можуть містити в собі набір організаційних, фінансово-еко-
номічних та правових засобів впливу на об’єкти економічної безпеки, спрямованих на своєчасне
виявлення, попередження, нейтралізацію і ліквідацію ризиків економічної безпеки суб’єкту
підприємництва.

Функціонування механізму управління економічною безпекою на підприємстві має передба-
чати взаємозв’язок цілей і завдань кожного рівня, вибираючи оптимальні шляхи реалізації рішень.

http://www.securities.org.ua/securities_paper/review.php
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Таблиця 1. Визначення поняття «механізм економічної безпеки» *
Автор Визначення

Горячева К.С. [7, с. 65] Єдність процесу управління і системи управління.
Єрмошенко М. М.
[2, с. 136]

Системна сукупність організаційної структури, методів, технологій та інстру-
ментів, завдяки якій забезпечується фінансова безпека.

Донець Л.І., Ващен-
ко Н.В., Андрєєва Т.Є.
[10, с. 69]

Це набір засобів, а також система організації їх використання і контролю, які
дозволяють досягти найвищий рівень фінансової безпеки підприємства.

Пономарьов В.П.
[11, с. 107]

Сукупність управлінських, економічних, організаційних, правових і мотива-
ційних способів гармонізації інтересів підприємства з інтересами суб'єктів зо-
внішнього середовища, за допомогою чого з урахуванням особливостей діяль-
ності підприємства забезпечується отримання їм прибутку, величина якого є
достатньою, як мінімум, для перебування підприємства у фінансовій безпеці.

Франчук В.І. [12] Системна взаємодія суб'єктів і сил безпеки та системне поєднання і застосу-
вання ними загальних і спеціальних функцій, методів, засобів, форм та прин-
ципів безпеки.

* Складено авторами

Метою функціонування механізму управління економічною безпекою є забезпечення фінансово-
господарської рівноваги, досягнення визначеної ефективності діяльності та поставлених цілей і
завдань подальшого розвитку підприємства.

Найбільш вичерпний перелік існуючих принципів управління економічною безпекою на
підприємстві надає Л.С. Мартюшева [6, с. 40]: первинність господарського законодавства під час за-
безпечення економічної безпеки підприємства; збалансованість фінансових інтересів підприємства в
особі його власників, керівництва, окремих підрозділів і персоналу; необхідність постійного моніто-
рингу реальних і потенційних ризиків економічній безпеці підприємства; необхідність розробки мето-
дології планування на підприємстві, затвердження і реалізації стратегії забезпечення безпеки еконо-
мічної діяльності підприємства; відповідність заходів щодо забезпечення економічної безпеки стра-
тегічній цілі та завданням підприємства; своєчасність розробки та здійснення заходів щодо поперед-
ження ризиків від економічної безпеки і власних фінансових інтересів підприємства; необхідність
організаційного і методичного оформлення підсистеми економічної безпеки тощо.

За думкою Р.С. Папехіна, на підприємстві повинна бути розроблена стратегія забезпечення
економічної безпеки підприємства, що включає наступне: визначення критерію і параметрів
(кількісних і якісних порогових значень) економічної системи підприємства, що відповідають
вимогам його економічної безпеки; розробку механізмів і заходів ідентифікації ризиків економіч-
ної безпеки підприємства і їх носіїв; характеристику областей їх прояву (сфер локалізації ри-
зиків); встановлення основних суб’єктів ризиків, механізмів їх функціонування, критеріїв їх дії
на економічну, включаючи фінансову, систему підприємства; розробку методології прогнозуван-
ня та планування, підходів по виявленню і запобіганню виникнення чинників, що обумовлюють
виникнення ризиків економічної безпеки, проведення досліджень по виявленню тенденцій і мож-
ливостей розвитку таких ризиків; організацію дієвої системи забезпечення економічної безпеки
підприємства; формування механізмів і заходів фінансово-економічної політики, нейтралізуючих
або пом’якшувальних дію негативних чинників; визначення об’єктів, предметів, параметрів кон-
тролю за забезпеченням економічної безпеки підприємства [13].

За допомогою механізму управління економічною безпекою підприємства залізничної галузі,
здійснюється комплекс заходів в інтересах захисту своєї господарської діяльності від внутрішніх
і зовнішніх негативних економічних ризиків. Ступінь даного захисту обумовлена здатністю органів
управління підприємства залізничного транспорту на відповідних рівнях:

 забезпечити сталий економічний розвиток підприємства, досягнення основних цільових па-
раметрів діяльності при збереженні ліквідності і незалежності його фінансової системи;

 забезпечити усунення негативного впливу кризових явищ економіки, навмисні дії конкурентів
і інших «недружніх» структур.

 сформувати систему обліку фінансових потоків і зміцнити операційну ефективність системи
контролю;

 залучити й використовувати позикові кошти за оптимальною вартістю і здійснювати конт-
роль прийнятного рівня боргового навантаження;
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 запобігти випадкам халатності, шахрайства, а також умисні дії персоналу у відносинах з
контрагентами, а також інші фінансові порушення, в тому числі пов’язані з використанням дер-
жавних бюджетних коштів;

 розробити і впровадити систему постійного моніторингу результату фінансово-господарської
діяльності підприємства з метою раннього діагностування відхилень від встановлених параметрів;

 забезпечити заходи по захисту конфіденційності інформації, що становить комерційну
таємницю.

Механізм управління економічною безпекою підприємства включає в себе такі елементи: орга-
нізаційну структуру; функції організації, управління, обґрунтування і реалізації ефективних форм
і методів створення, вдосконалення і розвитку системи економічної безпеки; методи забезпечен-
ня; засоби та важелі; показники та критерії оцінки; нормативно-правове та інформаційне забезпе-
чення (рис. 1).

Механізм управління
економічною безпекою

Організаційна структура Показники і критерії оці-
нки економічної безпеки

Нормативно-
правове за-
безпечення

Засоби та
важелі за-

безпечення
економічної

безпеки

Інформацій-
не забезпе-

чення

Організація, управління об-
ґрунтування і реалізація ефе-
ктивних методів створення,

вдосконалення і розвитку си-
стеми економічної безпеки

підприємства

Аналіз та діагностика
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Організація і регулювання

Стимулювання

Контроль та оцінка результатів
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безпечення
економічної

безпеки

Рис. 1. Механізм управління економічною безпеки підприємства [14]

Організаційна діяльність на підприємстві передбачає створення структури, що здійснює управ-
ління економічною безпекою підприємства та розробляє заходи по її забезпеченню. Така діяльність
структурного підрозділу залежить від особливостей діяльності підприємства. Але управління еко-
номічною діяльністю може здійснювати й підрозділ, який залучається на договірній основі.

Діяльність органів по забезпеченню економічної безпеки підприємства включає: забезпечення
економічної безпеки підприємства, безперервний контроль та управління системою, обґрунту-
вання і реалізація ефективних форм і методів створення, вдосконалення і розвитку системи еко-
номічної безпеки підприємства, комплексне, ефективне використання наявних засобів захисту
усіх елементів виробничо-господарської системи, постійне прогнозування можливих загроз, відпо-
відний вимогам рівень професійної підготовки персоналу підприємства.

Головна та функціональні цілі зумовлюють формування необхідних структуроутворюючих
елементів і загальної схеми організації, управління, обґрунтування і реалізації ефективних форм
і методів створення, вдосконалення і розвитку системи економічної безпеки на підприємстві.

Загальна схема процесу організації економічної безпеки на підприємстві залізничної галузі
включає такі дії, що здійснюються послідовно або одночасно:

 аналіз економічної безпеки та економічна діагностика;
 формування необхідних фінансових ресурсів;
 прогнозування економічної безпеки на основі ідентифікації ризиків;
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 планування фінансово-господарської діяльності підприємства;
 оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства;
 контроль у складі обліку, аналізу і аудиту;
 стимулювання;
 загальна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки підприємства тощо.
Незважаючи на велику кількість проблем у сфері забезпечення економічної безпеки підприєм-

ства, основною з них є недостатня увага здійсненню контролю за своїми ризиками, уповільнена
реакція на виникаючі кризові ситуації та відсутність досвіду здійснювати управління економіч-
ною безпекою на підприємстві.

У рамках реалізації даних функцій доцільно запропонувати таку схему організації експрес-
аналізу економічної безпеки (рис. 2).

Крім того, побудова механізму забезпечення економічної безпеки підприємства потребує виз-
начення показників та критеріальних вимог до них. Проте дотепер в економічній літературі немає
теоретичних комплексних розробок цього питання. Тому за основу при формуванні показників
та критеріальних вимог до системи економічної безпеки можна взяти підходи до визначення
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Рис. 2. Організація експрес-аналізу економічної безпеки підприємства (Складено авторами)
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показників, що лежать в основі визначення результату фінансово-господарської діяльності. Вони
дозволяють:

 враховувати стратегічні цілі і завдання підприємства;
 визначити функціональні складові економічної безпеки підприємства, які можуть мати різні

пріоритети, в залежності від виду діяльності господарюючого суб’єкта;
 враховувати рівень потенціалу підприємства;
 враховувати економічні збитку та втрати.
Для того, щоб механізм забезпечення економічної безпеки на підприємстві функціонував не-

обхідно, щоб показники її оцінки знаходилися у визначених допустимих межах за яких можливо
здійснювати діяльність підприємства.

На підприємстві залізничної галузі до основних функціональних цілей економічної безпеки
належать: забезпечення достатнього рівня фінансової ефективності роботи, підтримка фінансо-
вої стійкості та незалежності підприємства, підтримка належного рівня ділової активності, а та-
кож його комерційних інтересів.

У табл. 2 представлені деякі кризові явища на залізничному транспорті, які спричиняють еко-
номічні ризики та можливі шляхи їх знешкодження.

Таблиця 2. Причини прояву економічних ризиків на підприємстві залізничного транспорту *
Причини ризику Можливі шляхи уникнення ризику

 Відставання балансової вартості основних
фондів від реальної більше ніж у 4 рази, що
призводить до необґрунтованого завищення
нарахованого прибутку, з якого 75-80% нара-
ховується до бюджету у вигляді податків та
внесків частини чистого прибутку до бюджету

 Провести переоцінку основних фондів у від-
повідності до їх реальної вартості

 Високий ступінь зносу основних фондів  Оновлення основних фондів
 Інвестиційні потреби задовольняються ли-
ше на 1/3

 Залучення інвестицій у вигляді приватного
капіталу

 Неналежна державної підтримки  Проведення реформи залізничного транспорту
 Скорочення частки залізничного транспор-
ту на внутрішньому та зовнішньому ринках
транспортних послуг

 Удосконалення системи тарифів відповідно
до сучасної економічної ситуації в країні
 Підвищення якості транспортних послуг
 Підвищення безпеки перевезень

* Складено авторами

В умовах об’єктивного існування економічних ризиків і пов’язаних з ними різних видів витрат,
виникає потреба у розробці механізму, який дозволив би, з точки зору цілей, поставлених підпри-
ємством, ідентифікувати ризик на підприємстві і за можливістю зменшення його у ході прийняття
управлінських рішень.

У процесі підвищення ризиків підприємству залізничного транспорту важливо не лише адап-
туватися до умов зовнішнього середовища, а й протистояти його негативним впливам. Це відбу-
вається шляхом розробки необхідних заходів адаптації підприємства та уникнення ризиків для
підприємств залізничної галузі.

Ризик зниження фінансової стійкості на підприємстві залізничного транспорту є актуальним,
так як порушення рівноваги фінансового-господарського розвитку може призвести до зниження
економічної безпеки підприємства. Це може проявлятися у надмірному використанні позикового
капіталу, що породжує незбалансованість грошових потоків підприємства за обсягами. Природа
цього ризику і форми його прояву можуть розглядатися в процесі дії фінансового левериджу. У
складі економічних ризиків такий ризик відіграє важливу роль.

Ризик неплатоспроможності підприємства генерується зниженням рівня ліквідності оборот-
них активів, що породжує розбалансованість грошових потоків у часі. За своїми фінансовими
наслідками цей ризик також відноситься до числа найбільш небезпечних.

Однією із серйозних проблем для залізничного транспорту є значний знос та високий середній
вік основних виробничих фондів. Залізниця проводить роботу по зниженню зносу основних за-
собів за рахунок придбання нових вагонів і локомотивів, підвищення обсягу інвестицій в онов-
лення інфраструктури, модернізацію технічних засобів з продовженням їх нормативного терміну
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служби і регулярного проведення капітального ремонту. Укрзалізницею спільно з підприємства-
ми залізничної промисловості розроблені програми розвитку локомотиво- і вагонобудування.

Однією із ключових складових системи економічної безпеки є економічна діагностика. Це
певний набір методичних розробок, який дозволяє на ранніх стадіях визначити кризові ситуації,
оцінити ступінь їх загрози для підприємства та фактори, що їх викликали. Основна мета діагнос-
тики — вчасно інформувати про можливі проблемні місця в роботі підприємства, а також оціню-
вати ступінь ризику.

Центральної підсистемою системи економічної безпеки є підсистема фінансових важелів і
методів забезпечення економічної безпеки. Її метою є усунення кризових явищ і процесів, а також
причин, що їх спричинили. Завданнями підсистеми є: вибір оптимальної антикризової стратегії і
інструментарію; нейтралізація кризових явищ; усунення причин криз; усунення наслідків криз;
забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Інструментарій, який має забезпечити ефективне виконання системою поставлених перед нею
функцій, можна розділити на дві групи: фінансово-економічні методи (управління прибутком,
витратами, капіталом, фінансовий облік, фінансовий аналіз, фінансове планування, фінансове
регулювання, страхування тощо); економічні важелі — прибуток, дохід, фінансові санкції, диві-
денди, ціна, фінансове стимулювання, заробітна плата та інші.

Комбінація цих важелів і методів і становить підсистему фінансових важелів і методів забезпе-
чення механізму економічної безпеки (рис. 3).

Підсистема фінансових важелів і методів забезпечення економічної безпеки

Важелі Методи

Прибуток

Витрати

Капітал

Податки

Цільові фонди

Дивіденди

Інше

Інвестування

Кредитування

Фінансове
регулювання

Фінансове
планування

Страхування

Інше

Рис. 3. Підсистема фінансових важелів і методів забезпечення економічної безпеки (Складено
авторами)

Підсистема, що необхідна для ефективної діяльності системи економічної безпеки підприєм-
ства, є підсистема контролю та оцінки результатів.

Контролем визначається процес забезпечення досягнення організацією своїх цілей, за допомо-
гою якого керівники досягають відповідності фактичних дій із запланованими, він розглядається як
одна з обов’язкових функцій будь-якого управлінського впливу, що є його логічним завершенням.
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Основною метою системи контролю є своєчасне виявлення відхилень від нормального пере-
бігу та здійснення адекватних управлінських заходів щодо покращення становища для забезпе-
чення виконання розроблених планів, досягнення встановлених цілей діяльності [8, с. 138].

Функціонально контроль вирішує цілий комплекс завдань та поєднує між собою всі ключові
елементи системи економічної безпеки підприємства. Він забезпечує взаємозв’язок між форму-
ванням інформаційної бази, аналізом, плануванням, розробкою та реалізацією антикризових за-
ходів, оцінкою їх ефективності та формуванням висновків.

У рамках механізму економічної безпеки підприємства пропонується здійснювати два типи
контролю:

1. Поточний — здійснюється безпосередньо під час функціонування підприємства та виконан-
ня антикризових заходів. Його головною метою є відстеження відповідності фактичних резуль-
татів до поставлених завдань. А також оцінюється ступінь ефективності та адекватності дій щодо
забезпечення економічної безпеки;

2. Підсумковий здійснюється за фактом закінчення звітного періоду чи реалізації антикризо-
вих заходів. Його метою є перевірка відповідності досягнутих результатів поставленим цілям, а
також оцінка ефективності розпочатих заходів та ухвалення рішення про необхідність додатко-
вих заходів щодо забезпечення економічної безпеки.

Надзвичайно важливим та актуальним питанням є правове регулювання економічної безпеки.
Дослідженням нормативно-правового регулювання економічної безпеки займалися такі вчені, як
Г. Пастернак-Таранушенко [4, с. 140], М. Єрмошенко [2], В. Ліпкан [15, с. 29].

Нормативне забезпечення економічної безпеки України не тільки на науковому, а й на практичному
рівні досліджували Т.Т. Ковальчук [16], З.С. Варналій [17], В.В. Фещенко [18], О.В. Сидорчук [19], які
розробили збірник нормативно-правових актів, що стосуються фінансово-економічної безпеки.

Аналізуючи законодавчу базу нашої держави, можна прослідкувати ряд неточностей. На перший
погляд здається, що питання фінансово-економічної безпеки піднімаються у всіх сферах суспільно-
го життя, торкаються усіх рівнів державного регулювання, адже в кожному законодавчому акті за-
значається, що економічна безпека — це пріоритетний напрям розвитку державності. У той же час
ні в одному документі чітко не визначені суб’єкти, об’єкти, принципи, методи економічної безпеки.

Пастернак-Таранушенко Г.А. у своєму підручнику «Економічна безпека держави» пропонує
для використання при дослідженні проблем в системі економічної безпеки два джерела: Закон
України «Про державну службу» та Закон України «Про раду національної безпеки та оборони
України» [4, с. 97].

Послідовність визначення правової основи економічної безпеки потребує аналізу документів,
які стали підставою для її формування та розвитку. Правове регулювання відносин у сфері еконо-
мічної діяльності полягає у впорядкуванні взаємодії та захисті інтересів його учасників шляхом
встановлення певних правил, критеріїв і стандартів. Загальні правила, критерії та стандарти є
обов’язковими для всіх учасників ринку.

Законодавство про забезпечення економічної безпеки базується на Конституції України, Кри-
мінальному і Кримінально-процесуальному, Бюджетному, Податковому, Митному, Цивільному та
Цивільно-процесуальному, Господарському та Господарсько-процесуальному Кодексах України.
Крім того, до цього додаються закони України «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову
діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про
Службу безпеки України», «Про прокуратуру», «Про державну податкову адміністрацію», «Про
основи національної безпеки України» та інші закони.

Щороку видається значна чисельність нормативно-правових актів, що регламентують еконо-
мічну безпеку. Так, як зазначалося раніше не існує жодного чіткого документу, який безпосеред-
ньо стосується економічної безпеки підприємства, його навіть немає в проекті.

ВИСНОВКИ
В умовах об’єктивного існування економічних ризиків і пов’язаних з ними різних видів витрат,

виникає потреба у розробці механізму, який дозволив би як найкраще, з точки зору цілей, постав-
лених підприємством, ідентифікувати ризик на підприємстві і за можливістю знешкодити його у
ході прийняття управлінських рішень.

Механізм забезпечення економічної безпеки на підприємстві дає змогу систематизувати еле-
менти системи, їх показники, функції, завдання.

Для забезпечення економічної безпеки на підприємстві і можливості передбачення ризиків на
підприємстві повинен існувати певний механізм забезпечення економічної безпеки. Такий ме-
ханізм має бути створений з урахуванням специфіки діяльності підприємства та враховувати всі
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фактори впливу на підприємство для найбільш точного функціонування та реагування на нега-
тивні явища.

Запропоновано під механізмом управління економічною безпекою підприємства залізничного транс-
порту розуміти сукупність загальних і спеціальних функцій, методів, засобів, важелів організаційної,
управлінської, економічної діяльності підприємства на основі дотримання нормативно-правових актів
та використання необхідної інформації з метою забезпечення економічної безпеки підприємства.

Забезпечення економічної безпеки підприємства залізничної галузі є важливим чинником його
стабільного функціонування.

Основними задачами економічної безпеки на підприємстві повинні бути:
 забезпечення стійкого функціонування та розвитку підприємства;
 забезпечення стійкості грошових розрахунків і основних фінансово-економічних параметрів;
 нейтралізація впливу негативних дій фінансових криз і навмисних дій конкурентів;
 найбільш оптимальне для підприємства залучення та використання різних джерел фінансування.
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