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На основі аналізу існуючих теоретичних підходів щодо визначення сутності економічної без-
пеки підприємства та з урахуванням особливостей діяльності підприємств залізничної галузі за-
пропоновано визначення економічної безпеки підприємства залізничного транспорту.
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ВСТУП
У ринкових умовах господарювання підприємство як відкрита система функціонує у складно-

му, нестабільному та динамічному зовнішньому середовищі, що вимагає нових підходів до управ-
ління підприємством, виводячи на перший план його кількісні та якісні властивості щодо здат-
ності до самовиживання та забезпечення розвитку. В такому контексті природно закономірним є
відмова від екстенсивного шляху економічного розвитку і перехід до якісних перетворень вироб-
ничого потенціалу як основи економічної безпеки підприємства зокрема і держави в цілому. Тому,
проблема забезпечення економічної безпеки підприємства знаходиться у площині наукового до-
слідження та перебуває підвищеної уваги вітчизняних і зарубіжних науковців.

В умовах перетворення структури управління і форми власності на залізничному транспорті
проблема створення системи економічної безпеки набуває особливої актуальності, що підтверд-
жує важливість визначення сутності економічної безпеки підприємства та методичних підходів
щодо управління економічною безпекою галузі в нових господарсько-правових умовах.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Таким чином, метою статті є узагальнення сучасних теоретичних підходів до визначення еко-

номічної безпеки підприємства та науковий аналіз етапів її формування з метою визначення сут-
ності економічної безпеки підприємства залізничного транспорту з урахуванням специфічних
особливостей їх функціонування.

РЕЗУЛЬТАТИ
Становлення в Україні основ ринкової економіки кардинально змінило як організаційно-пра-

вовий статус підприємств, так і середовище їх зовнішньої взаємодії з інститутами держави і рин-
ку. Відповідно це призвело до зміни соціально-економічних чинників, які раніше забезпечували
стабільний і стійкий режим роботи підприємств, а тепер частково втратили свою функціональну
здатність, або взагалі були замінені новими чинниками, що мають складнішу природу і супереч-
ливі наслідки своєї дії на підприємства. Ця обставина породила потребу розроблення такої систе-
ми управління підприємствами, як економічну безпеку їх діяльності.

Категорія «економічна безпека» та її структурні, функціональні компоненти, зокрема за рівня-
ми ієрархії управління почали вивчатися в Україні відносно недавно — з початку 90-х років мину-
лого століття, що ймовірно пов’язано із здобуттям Україною незалежності, формуванням держав-
ності, становлення національних, зокрема економічних інтересів.

Для дослідження економічної безпеки підприємства розглянемо існуючі концептуальні підхо-
ди до її визначення

Так, на початку 90-х років, які відповідають початку ринкових трансформацій у постсоціалі-
стичних країнах, економічну безпеку розглядали як забезпечення умов для зберігання та захисту
комерційної та інших таємниць галузей і підприємств. Такий підхід до визначення сутності кате-
горії економічної безпеки логічно доводить, що для її забезпечення на будь-якому рівні потрібно
лише розробити й запровадити заходи по захисту інформації. Іноді термін «економічна безпека
підприємства» ототожнюють із захистом від різноманітних економічних злочинів (крадіжки, шах-
райство, промислове шпигунство, інформаційна безпека, комерційна таємниця, рейдерство тощо).
Однак, зведення проблеми економічної безпеки лише до захисту інформації, або захисту від еко-
номічних злочинів, є дуже спрощеним варіантом визначення сутності проблеми.
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Інший підхід до трактування поняття економічної безпеки підприємства обумовлений зміною
економічних функцій держави в умовах трансформаційних змін. У цьому зв’язку економічна без-
пека підприємства стала розглядатися набагато ширше — як можливість забезпечення його
стійкості в різноманітних, у тому числі й у несприятливих умовах, що складаються в зовнішньому
середовищі, поза залежністю від характеру його впливу на діяльність підприємства, масштабу і
особливостей внутрішніх змін [2, с. 55].

Так з’являється визначення економічної безпеки підприємства як захищеності його діяльності від
негативних впливів зовнішнього середовища, а також, як здатність швидко усувати різноваріантні
загрози чи пристосуватися до існуючих умов, що не позначаються негативно на його діяльності.

Для детального вивчення поняття економічної безпеки підприємства можна виокремити ок-
ремі трактування авторів, що конкретизують це поняття і надають йому нового змісту.

У наукових джерелах, в яких досліджують проблему безпеки, подано багато визначень як без-
пеки, так і економічної безпеки підприємств (табл. 1). Кожне з цих визначень, безумовно, має
право на існування і є, по суті, найбільш сконцентрованим виразом поглядів кожного автора на
поняття безпеки, а також на діяльність із забезпечення безпеки.

Таблиця 1. Аналіз визначень поняття «економічна безпека підприємства» *
Автор Визначення

1 2

Геєць В.М.,
Кизим М.О.,
Клебанова Т.С.,
Черняк О.І.
та ін. [3, с. 18]

У більш загальному аспекті економічна безпека — це характеристика, суть
якої полягає в нормальному функціонуванні економічної системи взагалі,
можливості нормальної роботи внутрішньої економічної системи та безболі-
сного включення в світову економічну систему. Коло суб'єктів економічної
безпеки охоплює не тільки державу, а й підприємство і особу, які здійсню-
ють самостійну діяльність і забезпечують власну економічну безпеку. Таким
чином, залежно від суб'єкта виділяють економічну безпеку особи, підприєм-
ства і держави.

Васильців Т.Г.
[4, с. 18].

Економічна безпека підприємства — це такий стан функціонування, за якого
підприємство і його продукція є конкурентоспроможними на ринку та одно-
часно гарантується: найефективніше використання ресурсів, інтелектуально-
го і кадрового потенціалу; стабільність функціонування, стійкість та прогре-
сивність розвитку; можливість протидіяти негативним впливам зовнішнього
і внутрішнього середовища його функціонування. Відповідно головною ме-
тою реалізації заходів із забезпечення економічної безпеки підприємства є
гарантування його стабільного та максимально ефективного функціонуван-
ня, а завданнями такої роботи: є досягнення мети функціонування підприєм-
ства; забезпечення ефективного використання ресурсів, запобігання руйнів-
ному впливу зовнішнього середовища; здійснення фінансової стійкості і
платоспроможності; охорона комерційної таємниці та інформації; досягнен-
ня безпеки персоналу підприємства, майна і капіталу.

Лисенко Ю.Г.,
Міщенко С.Г.,
Руденский Р.А.
[5, с. 13].

Безпека фірми — це такий стан виробничо-економічної системи, за якого
функціонують механізми запобігання або зменшення ступеня впливу загроз
стабільності функціонування і розвитку підприємства. Забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємства припускає досягнення високих фінансових ре-
зультатів діяльності і фінансової стійкості; забезпечення технологічної неза-
лежності і високій конкурентоспроможності технологічного потенціалу; ви-
соку ефективність системи управління, оптимальність і ефективність органі-
заційної структури; високий рівень екологічності; якісну правову захище-
ність всіх аспектів діяльності; захист інформаційного середовища; безпека
персоналу, його капіталу, майна і комерційних інтересів.

Олейніков Е.А.
 [6, с. 10].

Економічна безпека підприємства — це стан найбільш ефективного викори-
стання корпоративних ресурсів для запобігання загрозам і для забезпечення
стабільного функціонування підприємства в даний час і в майбутньому.

Каламбет С.В., Воропай В.А. Теоретичні підходи щодо визначення сутності економічної безпеки підприємства
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1 2

Клейнер Г.Б.
[7, с. 199].

Економічна безпека підприємства (фірми) — це такий стан господарського
суб'єкта, за якого життєво важливі компоненти структури і діяльності підпри-
ємства характеризуються високим ступенем захищеності від небажаних змін.

Половнев К.С.
[8, с. 17].

Економічна безпека промислового підприємства — це безперервний процес
забезпечення на промисловому підприємстві, що перебуває в певному зов-
нішньому оточенні, стабільності його функціонування, фінансової рівноваги
і регулярного витягання прибутку, а також можливості виконання поставле-
них цілей і завдань, здатності його подальшого розвитку і вдосконалення на
різних стадіях життєвого циклу підприємства.

Судоплатов А.П.,
Лекарев С.В.
[9, с. 19].

Безпека підприємства — це такий стан його правових економічних і вироб-
ничих відносин, а також матеріальних, інтелектуальних і інформаційних ре-
сурсів, яке виражає здатність підприємства до стабільного функціонування.

Бланк І.О.
[10, с. 14].

Фінансова безпека підприємства є основним елементом системи його еконо-
мічної безпеки. У загальному складі елементів економічної безпеки фінансова
компонента виступає в ролі базового значення рівня і структури фінансового
потенціалу підприємства в забезпеченні цілей його економічного розвитку.

Грунін О.А.
[11, с. 26].

Економічна безпека підприємства — це такий стан господарчого суб'єкта, в
якому він при найефективнішому використанні корпоративних ресурсів до-
сягає запобігання, послаблення або захисту від існуючих небезпек та загроз
або непередбачених обставин і в основному забезпечує досягнення цілей
бізнесу в умовах конкуренції та господарчого ризику.

Іванов А.Р.,
Шликов В.А.
[12, с. 45].

Для забезпечення економічної безпеки підприємства передбачають «ство-
рення таких умов діяльності, за яких надійно захищені його інтереси від різ-
номанітних видів загроз».

Ярочкін В.І.
[13, с. 45].

Економічна безпека — це «організована сукупність спеціальних органів, за-
собів, методів та заходів, що забезпечать безпеку підприємницької діяльнос-
ті від зовнішніх та внутрішніх загроз».

Бендіков М.А.
[14, с.18].

Економічна безпека — захищеність його науково-технічного, технологічно-
го, виробничого та кадрового потенціалу від прямих та непрямих економіч-
них загроз, що пов'язані з неефективною науково-промисловою політикою
держави або формуванням несприятливого зовнішнього середовища.

Забродський В.Н.,
Капустин Н.Н.
[15, с. 35].

Трактує економічну безпеку як кількісну і якісну характеристику властивос-
тей фірми, що відбиває здатність «самовиживання» і розвитку в умовах ви-
никнення зовнішньої і внутрішньої економічної погрози.

Тамбовцев В.А.
[16, с. 45].

Економічна безпека — це стан підприємства, який означає, що імовірність
небажаної зміни яких-небудь якостей, параметрів належного йому майна і
його зовнішнього середовища, невелика (менша від визначеної межі).

Гладченко Т.М.
[17, с. 295].

Визначає економічну безпеку підприємства як захищеність життєво важли-
вих інтересів підприємства від внутрішніх і зовнішніх погроз, організація
якої здійснюється адміністрацією й колективом підприємства шляхом реалі-
зації системи заходів правового, економічного, організаційного, інженерно-
технічного й соціально-психологічного характеру.

Фоміна М.В.
[2, с. 11].

Економічна безпека підприємства — це стан найбільш ефективного викорис-
тання ресурсів з метою ліквідації загроз та забезпечення ефективного і стабіль-
ного функціонування підприємства в поточному та перспективному періодах.

Омелянович Л.О.,
Долматова Г.Є.
[18, с. 161].

Під економічною безпекою суб’єкта підприємницької діяльності розуміється
такий стан захищеності підприємства при організації взаємовідносин з ін-
шими суб’єктами і його ресурсів, при якому гарантується стабільність функ-
ціонування, розширене відтворення, впровадження і широке використання
науково-технічних досягнень і соціальний розвиток.

Продовження таблиці 1
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1 2

Камлик М.І.
[19, с. 39].

Економічна безпека суб’єкта підприємницької діяльності є таким станом
розвитку господарюючого суб’єкта, який характеризується стабільністю
економічного й фінансового розвитку, ефективністю нейтралізації негатив-
них факторів та протидії їх впливу на всіх стадіях його діяльності.

Коженовський
Л.І. [20, с. 147]

Економічну безпеку розглядає у розрізі двох концепцій: перша виділяє без-
пеку у формах існування; друга — безпеку у загрозах.

Кузенко Т.Б.,
Прохорова В.В.,
Саблина Н.В.
[21, с. 27].

Економічна безпека підприємства — це стан використання ресурсів та існу-
ючих ринкових можливостей підприємства, що дає змогу запобігати внутрі-
шнім і зовнішнім загрозам, забезпечувати тривале виживання та стійкий
розвиток на ринку відповідно до обраної ним місії.

Продовження таблиці 1

* Складено авторами

Аналізуючи вищенаведені поняття, слід відзначити, що автори визначають економічну безпеку,
або як характеристику нормального функціонування, або як стан функціонування, стан виробничо-
економічної системи, стан ефективного використання корпоративних ресурсів, стан правових еко-
номічних і виробничих відносин, або як процес забезпечення стабільності функціонування. У де-
яких авторів (Ярочкін В.І.) суть економічної безпеки розглядається як механізм її забезпечення.

Що стосується мети економічної безпеки підприємства, то автори визначають її або, як спро-
можність забезпечувати власну економічну безпеку, або як можливість протидіяти негативним
впливам зовнішнього і внутрішнього середовища, або як запобігання або зменшення ступеня впливу
загроз стабільності функціонування і розвитку підприємства, або як захищеність від небажаних
змін, або як здатність його подальшого розвитку і вдосконалення на різних стадіях життєвого
циклу підприємства і в процесі зміни конкурентних ринкових стратегій, або як здатність підпри-
ємства до стабільного функціонування і забезпечення цілей його економічного розвитку.

Таким чином, проведений аналіз сучасних визначень поняття «економічна безпека підприєм-
ства» дав можливість встановити, що економічна безпека розглядається як:

1. Стан розвитку підприємства, при якому забезпечується стійке економічне зростання, ефек-
тивне задоволення суспільних потреб, висока якість управління, захист економічних інтересів
суб’єкта господарювання.

2. Сукупність відносин, що забезпечують незалежність підприємства, стабільність економіч-
ного і фінансового розвитку, здатність до постійного відновлення і самовдосконалення.

3. Сукупність внутрішніх і зовнішніх умов, які забезпечують конкурентоспроможність підпри-
ємства на ринку, що є гарантією від різного роду загроз і втрат.

4. Процес забезпечення стабільності функціонування та захищеності підприємства в поточно-
му та перспективному періодах.

Окрім вище зазначеного з’ясовано, що сутність економічної безпеки підприємства тісно пов’я-
зана з поняттями «розвиток», «стійкість», «загроза». Розвиток — один з компонентів економічної
безпеки підприємства, бо якщо воно не розвивається, то як наслідок, виникає різке скорочення
можливостей до виживання, знижується стійкість і пристосованість до внутрішніх і зовнішніх
загроз. Стійкість можна розглядати, як стан динамічного розвитку господарюючого суб’єкта, коли
соціально-економічні параметри, що його характеризують зберігають положення економічної рівно-
ваги за умови коливання зовнішнього та внутрішнього середовища [22].

Предборський В.А., зазначає, що стійкість економіки відбиває міцність і надійність її елементів,
вертикальних, горизонтальних та інших зв’язків усередині системи, здатність витримувати зовнішні
і внутрішні «навантаження» [23].

В економічній літературі термін «загроза» визначається, як реальні потенційно можливі дії за
умови навмисного, випадкового (ненавмисного) порушення режиму функціонування підприєм-
ства шляхом нанесення матеріального (прямого чи непрямого) збитку, що приводять до фінансо-
вих втрат, включаючи й прогаяну вигоду.

Фоміна М.В. серед джерел загроз виділяє дії окремих людей, підприємств, організацій, збіг
обставин, наукові відкриття, технологічні розробки, форс-мажорні обставини і інші. В свою чер-
гу, серед перерахованих джерел автор виділяє об’єктивні загрози (які виникають не залежно від
волі підприємства і без його участі та, за суттю, є зовнішніми) та суб’єктивні (які виникають як
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наслідок неефективної діяльності підприємства цілком, або окремих його підрозділів чи персона-
лу та, за суттю, є внутрішніми і які взагалі можна аналізувати як різного роду ризики) [2, с. 11].

Важливим під час забезпечення економічної безпеки є поширення уваги лише на ті чинники,
які спричиняють негативний вплив на підприємство та імовірність, появи яких є високою або
значною, а під час управління економічною безпекою є важливим поширення уваги на ті чинни-
ки, негативний вплив яких є більшим за припустимий власниками рівень. Стан економічної без-
пеки підприємства не має обов’язково одночасно забезпечувати найефективніше використання
ресурсів — таке використання має бути на задовільному рівні та дозволяти витримати негативний
вплив загроз в діяльності підприємства.

Усі наведені підходи до визначення сутності економічної безпеки підприємства відрізняються
або неповнотою і неясністю, що не дозволяє, виходячи з них, виявити сутність категорії економіч-
ної безпеки підприємства, або дуже широким підходом, при якому втрачається саме бачення еко-
номічної безпеки підприємства внаслідок ототожнення її з його ефективною діяльністю. Одно-
значного визначення економічної безпеки поки що не має. Це пояснюється тим, що економічна
безпека, знаходячись на стику економіки і безпеки, як і всяке міждисциплінарне поняття, зале-
жить від ступеня розробленості їхнього наукового апарата.

Варто зазначити, що проблемою забезпечення економічної безпеки підприємств залізничного
транспорту в Україні займаються недостатньо та не комплексно, тому що основну увагу приділя-
ють економічній безпеці на рівні держави або антикризовому управлінню на рівні підприємства.

В той же час, впровадження ринкових відносин в сфері економіки суттєво посилює значення
та вплив управлінської діяльності для подальшого запобігання ризиків діяльності та ефектив-
ності виробництва взагалі і зокрема транспортно-виробничої діяльності.

Залізничний транспорт як окрема галузь національно-господарського комплексу надає послу-
ги виробничого характеру з переміщення продуктів праці з пунктів їх виробництва до пунктів
споживання, продовжуючи виробничий процес у сфері обігу, а також задовольняє потреби людей
у переміщенні, створюючи специфічний товар — послугу.

Розглядаючи господарську діяльність залізничного транспорту, необхідно звернути увагу на
такі два її аспекти, як особливості власне виробничого процесу на підприємствах залізниць та
характерні риси організації управління цими підприємствами.

Господарський процес перевезень у транспортній промисловості, зокрема на залізниці,
відрізняється від традиційного виробництва тим, що реалізується не продукт, який є процесом
виробництва, а власне процес виробництва — переміщення вантажів або послуга з перевезення
пасажирів. На залізницях не може бути створений запас готової продукції, немає відокремленої
від процесу виробництва готової продукції, в балансі залізниці немає нереалізованої продукції і
незавершеного виробництва з перевезень. Отже, корисний ефект транспорту можна споживати
лише під час виробничого процесу, оскільки цей ефект не існує як відмінний від цього процесу
товар, який можна окремо купити чи продати. Це зумовлює відсутність на залізницях сировини і
основних матеріалів, які могли б стати матеріальною субстанцією готової продукції. Завдяки цьо-
му в активах залізниць на частку оборотних засобів припадає лише 30-35% при досить значній
питомій вазі необоротних активів і особливо — основних засобів.

Окремий акт виробництва на залізницях не збігається з географічним розміщенням конкрет-
ного транспортного підприємства. Договір на перевезення укладає залізниця, що приймає вантаж
або пасажирів, а роботу виконують кілька транспортних підприємств, у тому числі з ближнього і
дальнього зарубіжжя, передаючи одне одному вантажі або пасажирів. Загалом, понад 80% об-
сягів перевезень вантажів та пасажирів здійснюється за участю 2 – 6 залізниць.

Інший аспект роботи залізниць пов’язаний з розміщенням їх по всій території країни, з необ-
хідністю забезпечення регулярності руху поїздів при будь-яких умовах і чіткої взаємодії всіх ла-
нок залізничного конвеєра, що вимагає особливої структури управління.

Залізниці України належать до державної власності і входять до об’єднання «Укрзалізниця»,
яке, по суті, є державним холдингом. Централізоване управління залізницями обумовлене основ-
ними принципами управління залізничним транспортом, які полягають в поєднанні централізо-
ваного керівництва, з одного боку, і наданням особливих прав та самостійності у прийнятті рішень
виробничо-технологічним підрозділам — з іншого боку.

Крім того, залізничний транспорт є складним багатогалузевим господарством з широко розгалу-
женою інфраструктурою. Загальна протяжність залізничної мережі України складає більше 22 тис.
км, а всього до структури залізниць входить більше однієї тисячі підприємств, організацій та уста-
нов, різних за призначенням, технічним оснащенням та способами організації виробництва, на яких
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працюють понад 375 тис. чоловік. Саме тому управління всіма об’єктами залізничного транспорту
не може здійснюватися виключно з одного центру, а забезпечується поєднанням галузевого і тери-
торіального принципів. Застосування такого підходу до управління має ряд причин. Головна — це
велика кількість і різноманітність виробничої діяльності підприємств, що беруть участь в органі-
зації процесу перевезень: залізниці, дирекції залізничних перевезень, підприємства з експлуатації
спеціального рухомого складу і контейнерів, матеріально-технічного постачання, обчислювальної
техніки, сигналізації і зв’язку, локомотивні і вагонні депо, спеціалізовані ремонтні заводи, а також
власна соціальна сфера — підприємства торгівлі, громадського харчування, охорони здоров’я, осві-
ти, культури та інші.

Тобто, специфіка діяльності підприємств залізничного транспорту, не дозволяє розглядати
сутність економічної безпеки, так само, як на підприємствах інших галузей національної еконо-
міки. А саме, через наступні основні положення:

По-перше, підприємства залізничного транспорту не можуть бути ліквідованими, бо є страте-
гічними об’єктами й включені в систему національної безпеки держави.

По-друге, навіть в умовах збиткової діяльності, невиконання умов кредиторів тощо, можуть
функціонувати тривалий час, бо підтримуються волею та власністю держави.

По-третє, характеризуючи економічну безпеку підприємств залізничної галузі, не варто вклю-
чати ризики, обумовлені накопиченням готової продукції, незавершеного виробництва, нереалі-
зованої продукції.

По-четверте, при визначенні економічної безпеки не враховується внутрішньогалузева конку-
ренція, бо підприємства залізничного транспорту відносяться до природної монополії.

По-п’яте, при визначенні економічної безпеки підприємств залізничної галузи можна нехтува-
ти такими ризиками, як правова захищеність аспектів діяльності; захист інформаційного середо-
вища; безпека капіталу, майна і комерційних інтересів через монопольне становище на ринку та
приналежності до державного сектору економіки.

В той же час, в сучасний період залізничний транспорт України та його підрозділи одними з
перших відчувають негативний вплив фінансово-економічної кризи, основною причиною якої є
спад активності базових галузей економіки. А в наслідок цього відбувається спад перевезень, що
обумовлює збитковість залізниць.

Близько 10 років залізничний транспорт України отримував прибутки, проте мали місце неви-
рішені проблеми: невідповідність матеріально-технічної бази і контингенту обсягам перевезень,
старіння основних виробничих фондів, збитковість пасажирських перевезень, які й досі фінансу-
ються за рахунок вантажних, недосконале державне регулювання ціноутворення на залізничні
перевезення, не виважена тарифна політика, загострення конкуренції з автомобільним транспор-
том, низька якість транспортних послуг тощо. Все це сьогодні обумовлює відносно низьку конку-
рентоспроможність підприємств залізничного транспорту.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, найбільш прийнятним в сучасних умовах є визна-
чення економічної безпеки підприємств залізничного транспорту — як безперервний процес за-
безпечення регулярності перевізного виробництва при будь яких умовах зовнішнього та внутріш-
нього середовища на основі чіткої взаємодії всіх виробничо-технологічних підрозділів залізнич-
ної системи, що дозволяє підприємству підтримувати фінансово-господарську рівновагу, стабіль-
но отримувати прибуток й досягати поставлених цілей і завдань подальшого розвитку.

Управління економічною безпекою будь-якого підприємства забезпечується відповідним механіз-
мом, який представляє собою сукупність елементів, що взаємодіючи між собою, спонукають постій-
ний розвиток та удосконалення перевізного виробництва та економіки підприємства, що дає змогу
підприємству протидіяти зовнішнім і внутрішнім загрозам реалізуючи поставлені цілі та завдання.
До основних елементів системи управління економічною безпекою можна віднести: фінансові, інте-
лектуальні, кадрові, техніко-технологічні, політико-правові, інформаційні, екологічні та інші.

Система управління економічною безпекою кожного підприємства є індивідуальною. Водно-
час її дієвість залежить від чинної в державі законодавчої бази, організаційно-правової форми
підприємства, обсягу матеріально-технічних і фінансових ресурсів, методів управління, розумін-
ня кожним із працівників важливості безпеки підприємства, а також досвіду роботи керівників
служби безпеки підприємства.

ВИСНОВКИ
На основі наукового аналізу теоретичних підходів щодо визначення сутності економічної без-

пеки підприємства та визначення основних особливостей діяльності підприємств залізничної га-
лузі, а саме власне виробничого процесу на підприємствах залізниць та характерних рис органі-
зації управління цими підприємствами запропоновано авторське визначення економічної безпеки
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підприємства залізничного транспорту як безперервний процес забезпечення регулярності пере-
візного виробництва при будь яких умовах зовнішнього та внутрішнього середовища на основі
чіткої взаємодії всіх виробничо-технологічних підрозділів залізничної системи, що дозволяє
підприємству підтримувати фінансово-господарську рівновагу, стабільно отримувати прибуток й
досягати поставлених цілей і завдань подальшого розвитку.
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