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Abstract. The article analyses theoretical approaches to definition of economic security in transport enterprises,
summarizes and clarifies their content and scope. The evidence of influence on the railway sector safety is found in
order to early warning and taking actions to improve. The dynamics of the share of railway transport in the total
volume of cargo transportation in Ukraine is traced. It is proved that the adaptation of railway transport to changes in
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JEL classification: R40
Постановка проблеми у загальному вигляді. Протягом останнього часу значного
поширення як в світі, так і в Україні, набуло поняття «економічна безпека підприємства».
Поява такої дефініції в нашій країні зумовлена трансформацією вітчизняної економіки та
прагненням до інтеграції в систему зовнішньоекономічних зв’язків.
Проблема забезпечення економічної безпеки держави є особливо актуальною,
оскільки в сучасних нестійких умовах виникає необхідність своєчасного передбачення й
реагування на будь-які зміни як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищах [1, с.3].
Як за умов стійкого розвитку, так і в кризові періоди, перед кожним підприємством
виникають проблеми щодо забезпечення власної економічної безпеки. Вирішення таких
проблем лежить в основі забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту.
У сучасних умовах залізничний транспорт, який є продовженням виробництва у сфері
обігу, може слугувати чутким індикатором змін, які відбуваються як у виробництві, так і в
сфері обігу товарів. Транспорт має досить сильний зворотній зв’язок з динамікою
виробництва й торгівлі, а також є суттєвим споживачем ресурсів, істотно впливає на
структуру й стан товарних ринків, ринку робочої сили та ринку капіталу.
Таким чином, адаптація підприємств залізничного транспорту до змін зовнішнього
економічного середовища, як напрямок збільшення конкурентоспроможності галузі, є
необхідною умовою для розвитку й забезпечення економічної безпеки нашої країни.
Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Незважаючи на значний доробок
вітчизняних та зарубіжних вчених, база для формування концептуальних основ економічної
безпеки підприємств має все ще недостатній ступінь вивчення.
Дослідженню цього питання приділяється багато уваги фахівців, зокрема,
В. Л. Диканя, І. В. Воловельської, І. Л. Назаренко, Д. Ковальова, Т. Г. Сухорукової,
І. Ю. Зайцева, Є. А. Олєйнікова, А. А. Кириченко, А. В. Нікітіна, Н. І. Серик та інших.
Економічну безпеку авіаційного транспорту досліджували такі вчені, як О. М. Бондаренко,
С. А. Демінський, І. О. Козлюк, А. М. Щтангрет; автомобільного транспорту – Н. В. Дулеба,
В. Г. Шинкаренко; водного транспорту – В. Г. Коба, С. Б. Маляр, В. І. Чекаловець;
залізничного транспорту – О. Васильєв, Г. Ейтутіс, З. Межох, Б. Лапідус, С. Міщенко,
Д. Мачерет, А. Новікова, І. Плєтникова, І. Шевченко, О. Широкова та інші.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз літературних
джерел свідчить про те, що й досі серед вчених та фахівців, які досліджують проблеми
економічної безпеки підприємства, не існує єдиного погляду на визначення її суті. Наявність
різних точок зору щодо інтерпретації поняття економічної безпеки підприємства зумовлює
необхідність його подальшого вдосконалення.
Проблема діагностики рівня безпеки підприємства залишається сьогодні невирішеною
та актуальною. Вагомість цього питання обумовлює необхідність подальших досліджень у
цьому напрямку.
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Постановка завдання. Метою статті є аналіз теоретичних підходів до визначення
поняття економічної безпеки на транспортних підприємствах, їх узагальнення, уточнення
змісту та сутності; виявлення факторів, що впливають на галузь залізничного транспорту,
задля завчасного попередження та прийняття заходів щодо підвищення рівня безпеки;
визначення напрямків виявлення резервів стійкого розвитку як джерела економічної безпеки
підприємств залізничного транспорту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Деякі вчені трактують поняття
«економічна безпека» з позиції можливостей підприємства не лише виживати, але й
розвиватися в умовах внутрішніх та зовнішніх загроз. Так, В. Л. Дикань та І. Л. Назаренко
визначають економічну безпеку підприємства як стан захищеності діяльності підприємства
від усіх видів загроз, як зовнішніх, так і внутрішніх, стан, при якому забезпечується
стабільне функціонування і прогресивний розвиток підприємства, що досягається шляхом
максимально ефективного використання наявних ресурсів і швидкої адаптації до умов
середовища, що змінюється [2, с.72].
А. А. Кириченко вважає, що система економічної безпеки підприємства – це комплекс
організаційно-управлінських, технологічних, технічних, профілактичних та маркетингових
заходів, спрямованих на кількісну і якісну реалізацію захисту інтересів підприємства від
зовнішніх та внутрішніх загроз [3, с.59]. Л. Г. Шемаєва зазначає, що економічна безпека
суб’єкта господарювання – це така його характеристика, що відображає здатність
підприємства реалізувати власні стратегічні економічні інтереси за певних зовнішніх умов
завдяки захисту від існуючих потенційних загроз та використанню можливостей, що надає
зовнішнє середовище [4, с.5].
Науковці М. М. Єрмошенко та К. С. Горячева, розглядають економічну безпеку
підприємства як такий стан його економіки (економічної системи), який можна
характеризувати внутрішньою збалансованістю і стійкістю до негативного впливу будь-яких
загроз, її здатністю забезпечувати на основі реалізації власних економічних інтересів свій
сталий та ефективний розвиток [5, с.23]. А. В. Нікітіна трактує економічну безпеку
підприємства як такий його стан, за якого забезпечується найбільш ефективне використання
всіх видів ресурсів (матеріально-технічних, фінансових, людських, інформаційних тощо) для
уникнення, послаблення, чи локалізації загроз і створення умов для стійкого та стабільного
функціонування підприємства, його високої конкурентоспроможності, незалежності та
автономії в поточному і майбутньому періодах, що є результатом цілеспрямованого
комплексу заходів, зокрема, забезпечення оптимальності й ефективності організаційної
структури, правового захисту діяльності, захисту інформаційного середовища, комерційної
таємниці, безпеки персоналу, капіталу, майна та комерційних інтересів [6, с.82].
А. А. Меліхов та Е. В. Камишнікова економічну безпеку підприємства визначають як
стан ефективного використання ресурсів підприємства (капіталу, персоналу, інформації,
технології, техніки тощо) та наявних ринкових можливостей, що дозволяє попередити
негативний вплив внутрішніх і зовнішніх загроз та забезпечити його довгострокове
виживання й стійкий розвиток на ринку відповідно до обраної місії (статутних
завдань) [7, с.316].
Вважаємо, що такий підхід є досить виправданим, оскільки передбачає не лише захист
підприємств від різного роду загроз і утримання позицій на ринку, але й обов’язковий
розвиток суб’єкта господарювання, що, у свою чергу, є рушійною силою розвитку економіки
і держави в цілому. З огляду на те, що галузь залізничного транспорту є інфраструктурною і
окремі її елементи належать до природних монополій [8], забезпечення її економічної
безпеки має суттєве значення як з позиції самої галузі, так і з позиції загальнонаціональних
інтересів України (рис. 1).
Проблема забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту виходить за
рамки мікрорівня і належить до проблем макроекономічного характеру. Це пов’язано знов
таки зі специфікою галузі. Із цього випливає, що для забезпечення її економічної безпеки
необхідний комплексний підхід: з одного боку, саме підприємства залізничного транспорту
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мають вживати певних заходів, що забезпечують їх безпеку, а з іншого боку – держава має
створити сприятливі умови для функціонування суб’єктів цієї сфери.

Рис. 1. Динаміка питомої ваги залізничного транспорту в загальному обсязі
перевезення вантажів в Україні (млн. т.)
На сьогоднішній день питання економічної безпеки, особливо в суспільно-необхідних,
інфраструктурних галузях постає досить гостро у зв’язку із загостренням економічної і
політичної кризи, оскільки забезпечення економічної безпеки таких галузей є одним із
важливих елементів забезпечення національної безпеки.
Поряд з цим, в кризових умовах вплив зовнішніх факторів на суб’єкти
господарювання стає більш відчутним, з’являються певні загрози, вплив яких значно
менший в період стабільного розвитку економічних процесів. Серед таких зовнішніх загроз
можна виділити: загрозу національній безпеці; загострення криміногенної ситуації;
нестабільність законодавчої бази; значний податкових тиск; низьку конкурентоспроможність
підприємств і низьку купівельну спроможність покупців.
Усе це вимагає посилення економічної безпеки підприємств в кризовий період. Тож в
цьому контексті забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту виходить за
рамки управління підприємствами галузі і стає напрямом державної політики.
Залізничний транспорт, як найважливіша складова транспортного комплексу держави,
є складною системою, дієздатність та безпека діяльності якої залежить від налагодженої
взаємодії всіх її ланок, їх захищеності від негативного впливу як внутрішніх, так і зовнішніх
факторів, а також якості прийняття управлінських рішень.
Труднощі, що впливають на залізничний транспорт сьогодні (зношені основні засоби,
недостатність оборотних коштів, зменшення обсягів перевезень, невідповідність якості
послуг європейським стандартам та інше), потребують від підприємств галузі створення
дієвого механізму забезпечення економічної безпеки.
Ситуація, яка склалася в даний час, свідчить про наявність проблем, що перешкоджають
стійкому забезпеченню конкурентоспроможності залізничного транспорту і уповільнюють
досягнення економічної безпеки держави. Виявлення резервів та їх використання зможе бути
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додатковим джерелом економічної стійкості, і, відповідно, – безпеки залізничних
підприємств в сьогоднішніх невизначених кризових умовах (рис. 2).

Значне поліпшення якості використання зазначених
ресурсів, підвищення рівня їх досконалого використання
Значне зниження обсягів
використання ресурсів, їх
сувора економія
(до мінімально можливого обсягу
для виконання необхідного рівня
діяльності)

Екстенсивний шлях використання
ресурсів підприємств залізничного
транспорту
(застосування непопулярних заходів)

Інтенсивний шлях використання ресурсів
підприємств залізничного транспорту

Скорочення
невиробничого
використання
ресурсів

Необоротні
активи
Скорочення
невиробничого
використання
ресурсів
Підвищення
інтенсивності
організації праці
та її
стимулювання

Оборотні активи

Скорочення
тривалості обігу
активів
Персонал
підприємства

Рис. 2. Напрямки виявлення резервів стійкого розвитку як джерело економічної безпеки
підприємств залізничного транспорту
Висновки і перспективи подальших розробок. Проблеми економічної безпеки
підприємств залізничного транспорту сьогодні є досить актуальними та вимагають негайного
розв’язання шляхом посилення державного регулювання, оновлення рухомого складу,
розбудови мережі міжнародних транспортних коридорів.
Аналізуючи тенденції розвитку залізничної галузі з погляду факторів економічної
безпеки, варто підкреслити важливість врахування особливостей соціально-економічних
характеристик та специфіки цієї галузі, її значення в економіці нашої держави.
Тенденції щодо зміни показників національної економіки, транспортної галузі та
залізничного транспорту зокрема, а також аналіз низки літературних джерел свідчать про
необхідність виокремлення транспортної складової у самостійний блок в системі
національної безпеки. Вважаємо, що реалізація значення транспортної галузі в забезпеченні
національної безпеки, у тому числі, залізничного транспорту, полягає у створенні умов для
його підтримки та розвитку, що забезпечить, у свою чергу, його готовність до роботи в
надзвичайних ситуаціях та стійкість функціонування усіх ланок транспортного ланцюжка.
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