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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТРАНСПОРТНОГО  

ПІДПРИЄМСТВА 

 

В статті розкрито основи управління економічною безпекою  

підприємства.  

 

В статье раскрыто основы управления экономической безопасностью  

предприятия. 

 

Fundamentals of the company’s economic security are discovered in the  

article. 

 

На даний момент економіка нашої країни переживає дуже складний пері-
од. Рівень економічної безпеки фірми залежить від того, наскільки ефективно її 
керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих за-
гроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього 

і внутрішнього середовища. За ринкових умов господарювання дуже важливого 

значення набуває економічна безпека всіх суб'єктів підприємницької та інших 

видів діяльності. Економічна безпека підприємства – це такий стан корпоратив-

них ресурсів і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш 

ефективне їхнє використання для стабільного функціонування та динамічного 

науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім 

негативним впливам (загрозам). Успішне функціонування і економічний розви-

ток українських підприємств багато в чому залежить від вдосконалення їх діяль-

ності у сфері забезпечення економічної безпеки. Важливим аспектом для ефек-

тивного управління є розуміння економічної безпеки підприємства як складного 

комплексного явища. Тому проблема пошуку і впровадження в практику нових 

форм і методів управління, розробка стратегії економічної безпеки підприємств 

дозволили б підготувати і реалізувати відповідні програми дій по нейтралізації 
зовнішніх і ліквідації внутрішніх, постійно виникаючих загроз.  

Вагомий внесок у дослідження проблематики управлінням економічної без-
пеки та її впливу на діяльність автотранспортних підприємств відіграють праці 
сучасних вітчизняних та російських вчених і практиків, таких як О. Ареф'єва,                
В. Безбожний, І. Воловельська, О. Барановський, В. Бегма, З. Борисенко, І. Бінь-

ко, Б. Бузан, О. Власюк, Б. Грієр, М. Денисенко, М. Єрмошенко, Т. Ільченко,                 

С. Лаптєв, О. Новікова, В. Пономаренко, О. Кириченко, П. Пригунов, В. Сенча-
гов, В. Сідак, А. Сухоруков, Т. Сухорукова, В. Тимошенко, В. Шлемко, С. Грі-



Випуск 3(59) 2012 р. Серія «Економіка» 

4 

шин, Т. Ковальов, Т. Васильців, О. Головченко та ін. Питанню економічною без-
пеки логістичних операторів була приділена увага в роботах Левковця Н., Дуле-
ба Н., Кучеренко Н., Багровецької І., Зайцева І. та ін. 

Формулювання мети статті та завдань.  

Метою роботи є розроблення теоретичних положень і практичних рекомен-

дацій щодо оцінки та забезпечення економічної безпеки автотранспортних підп-

риємств та методів її підвищення. 
Об’єктом дослідження є діяльність автотранспортних підприємств. 

Предметом дослідження є сутність та оцінка економічної безпеки підпри-

ємств автотранспорту. 

Відповідно до мети в роботі поставлено такі завдання: 
- виявити фактори і проблеми, що негативно впливають на розвиток підпри-

ємства автотранспорту;  

- проаналізувати методи оцінки економічної безпеки підприємства та вибрати 

найбільш ефективний;  

- виробити механізм реалізації програм і планів щодо підвищення  економіч-

ної безпеки підприємств автотранспорту. 

Виклад основного матеріалу. 

Господарська діяльність у сфері суспільного виробництва здійснюється 

суб’єктами господарювання, які є учасниками господарських відносин, що реалі-
зують господарську компетентність (сукупність господарських прав і 
обов’язків). Взаємозв’язок суб’єктів господарювання створює єдиний економіч-

ний простір, який характеризується обмеженістю природних, виробничих, люд-

ських, фінансових, інформаційних ресурсів, тощо. Транспорт є ключовою лан-

кою цього простору і належить до стратегічно важливих галузей національної 
економіки. Без ефективної роботи цієї галузі неможливе подальше підвищення 

добробуту суспільства. Національна економічна система, що достатньо інтегро-

вана у світове господарство, не могла залишитися осторонь світових процесів. 

Порушення макроекономічної стабільності на зовнішніх ринках знайшло відгук 

у внутрішніх процесах в Україні. 
Головна мета логістики – забезпечення поставок необхідного продукту у пот-

рібне місце у визначений час при оптимальних витратах. Виконанням поставок 

займаються суб’єкти господарювання, які працюють у сфері логістики та на за-
садах логістики. Розглянемо узагальнену класифікацію суб’єктів господарської 
діяльності у сфері логістики за видами транспорту (рис. 1.). 

Аналіз діаграми показав, що найбільша доля суб’єктів господарської діяльно-

сті припадає на автотранспортні підприємства. 
Основні завдання транспорту – своєчасне, якісне та цілковите задоволення 

потреб галузей економіки та населення у перевезеннях, підвищення економічної 
ефективності його роботи [13].  

Сучасний етап розвитку економіки України відбувається під впливом кризо-

вої ситуації, що склалася у всьому світі. Це не може не відбитися на розвитку біз-
несу в галузі транспорту та на українські підприємства, що формують сектор ма-
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лого та середнього бізнесу. Ринок логістики безпосередньо залежить від загаль-

ного стану економіки держави , та на даний момент рентабельність підприємств в 

основних галузях економіки залишає бажати кращого. Без підвищення економіч-

ної безпеки підприємства виживатимуть дуже важко. 

 

 
Рис. 1. Узагальнена класифікація суб’єктів господарської діяльності  

за видами транспорту [7] 

 

Поняття «безпека» – це відсутність загрози, збереженість, надійність, тобто 

особі, суспільству та державі (об’єктам безпеки). Економічна безпека держави – 

поняття багатостороннє, з різними поглядами на неї органів держави і вчених. В 

науковій літературі до цієї категорії включають такі загрози: енергетична, сиро-

винна-ресурсна, фінансова, продовольча, демографічна, екологічна, зовнішньое-
кономічна та ін..  

Проаналізувавши різні визначення терміну «економічна безпека» можна ви-

ділити наступне, що економічна безпека підприємства характеризується сукупні-
стю якісних і кількісних показників, найважливішим серед яких є рівень еконо-

мічної безпеки. Економічна безпека підприємства являється одною з базових ка-
тегорій забезпечення його функціонування за сучасних умов [4, 6, 10]. Економіч-

на безпека підприємства – це захищеність його економічних інтересів від внут-
рішніх та зовнішніх загроз [12].  

Головна мета економічної безпеки підприємства полягає в тому, щоб гаран-

тувати його стабільне та максимально ефективне функціонування тепер і висо-

кий потенціал розвитку в майбутньому [1, 2]. 

Рівень економічної безпеки підприємства – це оцінка стану використання ко-

рпоративних ресурсів за критеріями рівня економічної безпеки підприємства. З 

метою досягнення її найвищого рівня підприємство має провести роботу із за-
безпечення максимальної безпеки основних функціональних складових своєї ро-

боти.  

Основні функціональні цілі економічної безпеки є забезпечення високої фі-
нансової ефективності роботи, фінансової стійкості та незалежності підприємст-
ва. Забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої конкуренто 

спроможності технічного потенціалу того чи того суб'єкта господарювання. До-

сягнення високої ефективності  менеджменту, оптимальної та ефективної органі-
заційної структури управління підприємством.  Досягнення високого рівня ква-



Випуск 3(59) 2012 р. Серія «Економіка» 

6 

ліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу, належної ефективності 
корпоративних НДДкР. Мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-

господарської діяльності на стан навколишнього середовища. Якісна правова за-
хищеність усіх аспектів діяльності підприємства. Забезпечення захисту інформа-
ційного поля, комерційної таємниці і досягнення необхідного рівня інформацій-

ного забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства та відділів організації. А 

також ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу та 
майна, а також комерційних інтересів. 

До методів забезпечення економічної безпеки автотранспортного підприємс-
тва належать: регулювання, аналіз, облік, планування, прогнозування, бюджету-

вання, податкова політика, інвестиції в логістичну діяльність, система розрахун-

ків, стимулювання, страхування, форми розрахунку.   

Автомобільний транспорт є могутнім сектором української економіки, що 

обслуговує практично всі галузі господарства і всі верстви населення, сприяє ро-

звитку транспортно-економічних зв'язків і якості життя населення. Він відіграє 
важливу роль у системі економічної безпеки держави. Перевагами цього  транс-
порту на відміну від залізничного є висококонкурентне ринкове середовище. Це 
спонукає суб’єктів цього ринку здійснювати постійне запровадження технологі-
чних та організаційних інновацій, які стосуються консолідації вантажів, маршру-

тизації та регулярності перевезень, оптимізації транспортних партій, здійснення 

вантажоперевезень за складними та ризиковими маршрутами тощо. Керуючись 

цими завданнями, Міністерство транспорту та зв'язку України шляхом реалізації 
єдиної економічної, інвестиційної, науково-технічної та соціальної політики фо-

рмує ринок транспортних послуг.  
Значна частина автотранспорту знаходиться у розпорядженні промислових 

підприємств, які дотримуючись радянської традиції, утримують власні транспор-

тно-експедиційні підрозділи. Транспортні засоби таких підприємств, як правило, 

мають значний знос і не відповідають сучасним вимогам. Методи управління 

транспортними підрозділами не відповідають вимогам сучасного менеджменту. 

Такі транспортні підрозділи є джерелом зростання вартості промислової продук-

ції і втрати нею конкурентної позиції на цільових ринках. Важливим інструмен-

том забезпечення достатнього рівня економічної безпеки автотранспортних під-

приємств (АТП) є розвиток ринку аутсорсингу [8]. 

Життєдіяльність автотранстранспортного підприємства  у сучасних умовах – 

це складний процес з динамічними корпоративними відносинами та численними 

зв'язками. При цьому він здійснюється в умовах дії тих чи інших загроз, які мо-

жуть його дестабілізувати та спричинити небезпеку для життєдіяльності АТП. 

Реалії української економічної дійсності спонукають до необхідності створення 

системи економічної безпеки підприємств, яка забезпечить стан захищеності їх 

життєво важливих інтересів від недобросовісної конкуренції, протиправної дія-

льності кримінальних формувань й інших зовнішніх та внутрішніх загроз. Такі 
системи безпеки повинні бути орієнтовані на збереження функціонування й роз-
виток підприємств відповідно до їх статутних цілей, визначеної місії, підтримки 
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стану юридичних і економічних відносин, організаційних зв’язків, матеріальних 

й інтелектуальних ресурсів, за яких гарантується стабільність діяльності, комер-

ційний успіх, прогресивний науково-технічний і соціальний розвиток підприємс-
тва. Фактично, визначення безпеки свідчить про ідеологію, яка закладається в 

теорію безпеки і потім втілюється на практиці. 
Для виконання перевезень створюються автотранспортні підприємства, які 

являються первинною ланкою автомобільного транспорту (на відомчому автот-
ранспорті можуть бути також транспортні цехи у складі великих підприємств 

(Рис. 2.).  

 
Рис. 2.  Види автотранспортних підприємств та їх характеристика [11] 

 

В АТП має функціонувати ефективна система забезпечення економічної без-
пеки, яка як за структурою, так і зв'язками є складною. Дослідження та форму-

вання оптимальної й ефективно діючої системи потребує не тільки кваліфікова-
них фахівців у цій сфері та належної підготовленості топ-менеджерів, а й відпо-

відних наукових методів, насамперед моделювання. У сучасній науковій думці 
фактично немає єдиного системного підходу до створення теоретичної моделі 
системи забезпечення економічної безпеки підприємницьких структур, зокрема 
автотранспортного підприємства. Відсутність такої моделі призводить до того, 

що на практиці організовують забезпечення економічної безпеки АТП безсисте-
мно та однобоко, зводячи до охорони. 

Варто зазначити, що кожне АТП має свої фактори впливу, що впливають на 
зміну ситуацій. До найбільш типових з них можна віднести такі , що зазначені у 

таблиці [3]. 
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Таблиця 

Типові фактори впливу на роботу АТП 

Зовнішні фактори ситуації Внутрішні фактори ситуації 
Заходи конкурентів Особисті відносини 

Раптові зміни в економічному  

становищі клієнтів 

Перевантаження в роботі 

Кризи Відпустка 
Громадські події Хвороби 

Погодні умови Звільнення або прийом на роботу нових 

працівників 

Становище на ринку праці Розширення або скорочення діяльності пі-
дприємства 

Законодавчі акти  

Міграція населення Несправність рухомого складу і устатку-

вання 

Зміни на грошових ринках Дія впливових осіб, що сприяють або за-
важають діяльності організації 

Зміни у співвідношенні політичних 

сил 

 

Нова технологія Фактори охорони та безпеки праці 
Діяльність засобів масової інформації Ініціативи та ідеї 
Профспілкові руху Подяки і догани 

Зміни міжнародної кон'юнктури та 
пов'язані з ними події 

Заходи, які проводять профспілки 

 

Облік зазначених факторів дозволяє визначити, а у багатьох випадках і спро-

гнозувати причини змін поточних ситуацій та автоматизувати процес прийняття 

рішень, якщо описати характер їх впливу на основні показники у вигляді спеціа-
льної моделі, що відображає закономірності процесів, які протікають у зовніш-

ньому і внутрішньому середовищах автотранспортного виробництва.  
Для вдосконалення процесів управління діяльністю АТП, концентрації рухо-

мого складу, скорочення ланок і підвищення гнучкості управління, застосовують 

автотранспортні виробничі об’єднання. Об’єднання представляє собою самос-
тійну госпрозрахункову організацію, в склад якої входять декілька автотранспор-

тних підприємств. Вона може складатися з окремих підприємств або мати одне 
головне підприємство і декілька підприємств-філіалів. Відповідальність за діяль-

ність окремих підприємств (виконання плану перевезень) перед вище стоячою 

організацією несе об’єднання. 

На АТП здійснюються такі види господарських операцій, як експлуатаційні 
перевезення пасажирів і вантажів, гаражне обслуговування і зберігання рухомого 

складу, технічне обслуговування і ремонт автомобілів, причепів та їх агрегатів, 

транспортно-експедиційне обслуговування; навантаження порожніх автомобілів; 
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перегін нових автомобілів із заводів; утримання і експлуатація транспортних аг-
регатів станцій технічного обслуговування вантажних автостанцій. 

Перевезення вантажів є одним з найпоширеніших видів послуг, що надають 

власники транспортних засобів (далі – перевізники) суб'єктам підприємницької 
діяльності і фізичним особам (далі – замовники). У сучасних умовах на території 
України такі послуги найчастіше здійснюються автомобільним і залізничним 

транспортом, оскільки інші види транспорту є досить дорогими і малодоступни-

ми. Тут також саме економічна безпека відіграє виняткову роль у розвитку наці-
ональної економіки. 

Державне регулювання та контроль у сфері автомобільного транспорту реалі-
зується шляхом проведення центральними та місцевими органами виконавчої 
влади, державними органами управління автомобільним транспортом, органами 

місцевого самоврядування економічної, тарифної, науково-технічної та соціаль-

ної політики, ліцензування, стандартизації та сертифікації на автомобільному 

транспорті, задоволення потреб автомобільного транспорту в паливно-

енергетичних і матеріально-технічних ресурсах і транспортних засобах [9]. 

За організацію, функціонування і розвиток економічної безпеки автотранспо-

ртного підприємства повинні відповідати, у першу чергу, начальник відділу еко-

номічної безпеки або помічник директора з безпеки, а також генеральний дирек-

тор. До інших відповідальних осіб можна віднести: фінансового директора; кері-
вника відділу кадрів; керівника інформаційно-комп’ютерного відділу. Важливою 

складовою економічної безпеки є стратегія та механізм її забезпечення. Механіз-
ми забезпечення економічної безпеки – це системна взаємодія суб'єктів і сил без-
пеки та системне поєднання і застосування ними загальних і спеціальних функ-

цій, методів, засобів, форм та принципів безпеки. Його образно можна порівняти 

з роботою годинника. Структурно він складається з різних елементів, кожний з 
яких виконує свою функцію, при цьому чітко узгоджену з іншими елементами. 

Загалом основне призначення годинника показувати точну годину. Механізми 

забезпечення безпеки включає: принципи, функції, форми, методи, сили і засоби. 

Режим функціонування забезпечення економічної безпеки: повсякденний, під-

вищеної готовності, у надзвичайних ситуаціях [14].  

Враховуючи усе вище викладене, можна зробити висновок, що для забез-
печення економічної безпеки АТП необхідно враховувати усі умови його діяль-

ності та мати чітко окреслений механізм  та його елементи, схему їх дії та взає-
модії. Встановлено, що автомобільний транспорт відіграє важливу роль у роботі 
транспортної галузі України. Доведено, що завдяки високій маневреності авто-

мобілів ми маємо можливість переправляти вантажі від складу відправника до 

складу отримувача без перевантажень з одного виду транспорту на інший, які 
можуть дорого коштувати. Також встановлено, що для ефективного ведення ці-
леспрямованої конкурентної боротьби на ринку транспортних послуг, однією з 
необхідних передумов вирішення наявних проблем операційної діяльності підп-

риємства –  впровадження прогресивних транспортних засобів. Ми переконані, 
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що саме здійснення таких заходів, щодо забезпечення економічної безпеки авто-

транспортного  підприємства, є необхідним для захищеності його діяльності від 

негативних впливів зовнішнього середовища і підтримки стану найефективнішо-

го використання усіх видів ресурсів з метою запобігання загрозам та забезпечен-

ня стійкості та стабільного функціонування автотранспортного підприємства у 

поточний час і на перспективу.  

Ринок транспортних послуг сьогодні повністю забезпечують потреби народ-

ногосподарського комплексу і населення у перевезеннях, зокрема й на автомобі-
льному транспорті. Головним завданням Міністерства транспорту є забезпечення 

роботи перевізників [5]. 
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