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ВСТУП
На жаль, і досі немає єдиного визначення поняття «фінансова безпека» як на рівні держави,

так і на рівні підприємства. Єдиним нормативним документом, в якому визначено поняття безпе-
ки, є закон України «Про основи національної безпеки України». У цьому законі зазначається, що
Національна безпека країни — це захищеність життєво важливих інтересів людини, громадяни-
на, суспільства й держави, за якою забезпечується сталий розвиток суспільства, сучасне виявлен-
ня, запобігання й нейтралізація реальних та потенціальних загроз національним інтересам [1].
Безумовно, поняття економічної безпеки підприємства та фінансової безпеки відрізняється від
поняття національної безпеки в цілому. На жаль, у офіційних нормативних документах України
названі поняття відсутні. Стандарти фінансово-економічної безпеки не розроблені.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є на основі аналізу існуючих теоретико-методологічних та нормативно-правових

підходів визначити сутність фінансової безпеки підприємств залізничного транспорту.
РЕЗУЛЬТАТИ
Основою нормативно-правової бази фінансової безпеки та регулювання банкрутства є Консти-

туція України. Ґрунтуючись на основних засадах Конституції, уряд України будує державну полі-
тику. Для реалізації одного з її напрямів в Україні створено Раду національної безпеки та оборо-
ни, яка займається координацією органів виконавчої влади у сфері національної безпеки.

З метою системного підходу до захисту економічних інтересів був розроблений проект Кон-
цепції фінансової безпеки України [2]. У ньому визначено, що фінансова безпека — складова
економічної безпеки, яка характеризує стан захищеності життєво важливих (ключових) інтересів
держави, регіонів, підприємницьких структур та громадян у фінансовій сфері від впливу широко-
го кола негативних чинників (загроз). Основними критеріями фінансової безпеки є достатність
фінансових ресурсів, їх збалансованість та ліквідність, які уможливлюють нормальне існування
та розвиток зазначених суб’єктів економічного життя [3, с. 231].

У Господарському кодексі України значна увага приділяється обмеженню монополізму в еко-
номіці, неправомірним угодам між суб’єктами господарювання, дискримінації суб’єктів господа-
рювання, недобросовісній конкуренції, неправомірному використанню ділової репутації суб’єкта
господарювання, створенню перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції, ко-
мерційній таємниці. Також окремо слід відзначити, що в цьому законодавчому акті приділяється
увага заходам щодо запобігання банкрутству суб’єктів підприємництва. Але у названому законо-
давчому акті також не дається визначення фінансової безпеки підприємства.

Одним з документів, які мають опосередкований вплив на фінансову безпеку підприємства є
Європейська конвенція «Про деякі міжнародні аспекти банкрутства» [4]. Цей документ пояснюює
міжнародні аспекти відкриття справи про банкрутство, непрямої міжнародної компетенції, част-
кової оплати вимог кредиторів, багато уваги приділяє питанню вторинного банкрутства
підприємств.

Для дослідників з питань фінансової безпеки також являє інтерес Заключний акт Наради з
безпеки і співпраці в Європі [5], у якому у розділі «Економічна і комерційна інформація» зазна-
чається, що держави-учасниці, використовуючи економічну інформацію, можуть аналізувати
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відповідні ринки та розробляти середньострокові і довгострокові прогнози, сприяючи тим самим
встановленню стійких торгових потоків і кращому використанню торгових можливостей [3, с. 231].

В Україні на сьогодні відсутні ґрунтовні законодавчі розробки, що регулюють фінансову без-
пеку підприємства. Але, враховуючи інтереси держави, Міністерство праці і соціальної політики
України в Класифікатор професій ввело групу професій №2414 «Професіонал з питань фінансо-
во-економічної безпеки підприємств, установ та організацій» та №2414.2 — «Аналітик з питань
фінансово-економічної безпеки». Проте відсутні розроблені кваліфікаційні характеристики цих
категорій, випробування до осіб, які хочуть займати ці посади на підприємствах, не визначені.

Також фінансову безпеку підприємства опосередковано регулюють за допомогою Закону Ук-
раїни «Про захист від недобросовісної конкуренції» та Постановою Верховної Ради України «Про
Концепцію (основи державної політики) Національної безпеки України».

За дорученням Ради Національної безпеки України було розроблено Концепцію фінансової
безпеки України. За Концепцією основними сферами впливу фінансової безпеки держави є бюд-
жетна сфера та державне регулювання фінансових ринків, грошово-кредитна сфера, страхування,
небанківські фінансові послуги, фондовий ринок.

На рівні суб’єктів господарювання комплексне дослідження суті поняття «фінансова безпека»
як самостійного об’єкта управління в сучасній літературі вивчено також ще недостатньо. Це по-
няття ідентифікується здебільшого як один з елементів економічної безпеки.

Тому, доцільно буде порівняти наукові думки різних вчених, які займались проблемою визна-
чення сутності фінансової безпеки підприємства (табл. 1).

Як бачимо, науковці під поняттям фінансової безпеки визначають якісний та кількісний рівень
фінансового стану підприємства, який:

 дозволяє забезпечити фінансову рівновагу, стійкість, платоспроможність і ліквідність підпри-
ємства в довгостроковому періоді;

 задовольняє потреби підприємства у фінансових ресурсах для стійкого розширеного відтво-
рення підприємства;

 забезпечує достатню фінансову незалежність підприємства;
 здатне протистояти існуючим і виникаючим небезпекам і погрозам, прагнучим заподіяти

фінансовий збиток підприємству, або змінити небажано структуру капіталу, або примусово ліквідо-
вувати підприємство;

 забезпечує достатню гнучкість при ухваленні фінансових рішень, та завдяки сукупності фінан-
сових інструментів, технологій, послуг може забезпечити реалізацію своїх інтересів, що призведе
до розвитку фінансової системи підприємства.

Фінансова безпека підприємства є основним та невід’ємним елементом економічної безпеки,
метою якої є збереження стабільності внутрішньої економічної системи, підвищення конкурен-
тоспроможності, залучення більших обсягів інвестиційного капіталу [15, с. 134]. У загальному
складі елементів економічної безпеки фінансова компонента виступає в ролі ведучої в силу осно-
воположного значення рівня і структури фінансового потенціалу підприємства в забезпеченні
цілей його економічного розвитку [10, с. 17]. Вона являє собою цілу систему кількісних і якісних
параметрів фінансового стану підприємства, які в комплексі відображають рівень його фінансо-
вої захищеності. У цій характеристиці поняття фінансової безпеки підприємства можна виділити
такі складові [15, с. 134]:

 фінансова безпека підприємства виражає певний аспект його фінансового стану, який відоб-
ражає той чи інший рівень його фінансової захищеності;

 фінансовий стан підприємства, який характеризує його фінансову безпеку, відображається
визначеною сукупністю параметрів;

 параметри системи фінансової безпеки підприємства потребують чіткої якісної і кількісної
детермінації.

Об’єктом забезпечення фінансової безпеки виступає сформована система пріоритетних зба-
лансованих фінансових інтересів підприємства, що вимагають захисту в процесі його фінансової
діяльності. Ця сутнісна характеристика поняття фінансової безпеки підприємства є однією з най-
важливіших, оскільки фінансові інтереси визначають не тільки основу побудови її системи, але
формують напрями розвитку всієї фінансової діяльності, її спонукальні мотиви. Чітко сформу-
льовані фінансові інтереси породжують найбільш сильні стимули до активізації і підвищення
ефективності фінансової діяльності підприємства, і навпаки, — без достатньої ідентифікації фінан-
сових інтересів ця діяльність позбавляється необхідної цілеспрямованості [10, c. 19].
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Таблиця 1. Визначення поняття «фінансова безпека» *
Автор Визначення

К.C. Горачева
[6, c. 3].

.

Це такий фінансовий стан, що характеризується, по-перше, збалансованістю та
якістю сукупності фінансових інструментів, технологій та послуг, які викорис-
товуються підприємством, по-друге, стійкістю до зовнішніх та внутрішніх за-
гроз, по-третє, здатністю фінансової системи підприємства забезпечити реалі-
зацію його фінансових інтересів, цілей та задач достатнім обсягом фінансових
ресурсів, по-четверте, забезпечувати розвиток усієї фінансової системи .

Р.С. Папехін
[7, c. 13].

Здатність підприємства самостійно розробляти і проводити фінансову страте-
гію відповідно до цілей загальної корпоративної стратегії в умовах невизначе-
ного і конкурентного середовища.

Т.Б. Кузенко
В.В. Прохорова
[8, с. 27]
Н.В. Сабліна
В.I. Мунтіян
[9, c. 121].

Стан найбільш ефективного використання інформаційних, фінансових показ-
ників, ліквідності та платоспроможності, рентабельності капіталу, що знахо-
диться в межах своїх граничних значень; якості правління, використання осно-
вних та обігових фондів підприємства, структури його капіталу, норм дивіден-
дних виплат за цінними паперами, а також курсової вартості його цінних папе-
рів як синтетичного індикатора поточного фінансово-господарського стану
підприємства і перспектив його технологічного та фінансового розвитку.

І.А. Бланк
[10, c. 385].

Кількісний і якісно детермінований рівень фінансового стану підприємства, що
забезпечує стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фінансо-
вих інтересів від ідентифікованих реальних і потенціальних загроз зовнішнього
та внутрішнього характеру, параметри якого визначаються на основі його фі-
нансової філософії і створюють необхідні передумови фінансової підтримки
його стійкого зростання в поточному і перспективному періоді.

О.І. Судакова
[11, c. 140]

Важлива складова економічної безпеки підприємства, що базується на незале-
жності, ефективності і конкурентоспроможності фінансів підприємства, яка
відображається через систему критеріїв і показників його стану, що характери-
зують збалансованість фінансів, достатню ліквідність активів і наявність необ-
хідних грошових резервів, фінансову стабільність, ступінь захищеності фінан-
сових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин.

С.Ф. Покропив-
ний [12, c. 321]

Серед функціональних складових (фінансова, інтелектуальна й кадрова, техні-
ко-технологічна, політико-правова, інформаційна, екологічна, силова) еконо-
мічної безпеки саме фінансова складова вважається провідною й вирішальною,
оскільки за ринкових умов господарювання фінанси є «двигуном» будь-якої
економічної системи.

Л.Г. Мельник
[13, c. 217]

Фінансова безпека — це внутрішньовиробнича складова економічної безпеки,
що пов'язана із забезпеченням його фінансової стійкості, нейтралізацією фі-
нансових ризиків. У самостійний об'єкт управління не виділена.

O.А. Кириченко
[14, с. 22]

Фінансова безпека підприємства — фінансове положення і фінансова стабіль-
ність, здатні забезпечити підприємству нормальний ефективний розвиток його
діяльності.

* Складено авторами

Фінансова безпека підприємства являє собою ідентифіковану систему реальних і потенційних
загроз зовнішнього та внутрішнього характеру фінансовим інтересам підприємства [15, с. 134].
Погрозами фінансовим інтересам підприємства слід вважати такі фактори (умови, дії), які пере-
шкоджають повнії реалізації цих інтересів у процесі розвитку підприємства.

У процесі розгляду цієї сутнісної характеристики слід акцентувати увагу на таких положеннях
[15, с. 134]:

 загрози фінансовим інтересам підприємства генеруються не всією сукупністю факторів, що
впливають на здійснення його фінансової діяльності, а лише окремими факторами, які деструк-
тивно впливають на підприємство й потребують ідентифікації;

 у системі фінансової безпеки підприємства ідентифікуються не тільки реальні, а й потенційні
загрози;
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 поняття фінансової безпеки включає захист його пріоритетних інтересів від загроз не тільки
зовнішнього, а й внутрішнього характеру;

 серед усіх ідентифікованих загроз особливу увагу в системі забезпечення фінансової безпеки
підприємства слід акцентувати на найбільш небезпечних.

Система фінансової безпеки конкретного підприємства припускає диференційований рівень
кількісних і якісних параметрів захищеності фінансових інтересів, адекватний його фінансовій
філософії. Тому, процес формування фінансової безпеки підприємства базується на фінансовій
філософії конкретного підприємства, яка характеризує систему основних принципів здійснення
його фінансової діяльності в цілому. Вона охоплює не лише економічні, а й поведінкові позиції
менеджерів, відповідно до яких організовується процес фінансового розвитку підприємства.

Фінансова безпека підприємства є такою системою, що забезпечує стабільність найважливі-
ших фінансових пропорцій розвитку підприємства, які формують захищеність його фінансових
інтересів [10, с. 21].

Розглядаючи її як стабільну систему, слід звернути увагу на такі основні моменти:
 стабільність системи фінансової безпеки підприємства розглядається як її динамічна харак-

теристика, що означає, що, поряд з параметрами її статичного стану, вона може характеризувати-
ся і стійкими тенденціями їх зміни в процесі розвитку;

 стабільність системи фінансової безпеки підприємства не носить абсолютний характер, це
значить, що у процесі розвитку системи фінансової безпеки підприємства окремі значення її па-
раметрів можуть носити циклічний або кон’юнктурний характер. Але в процесі такого коливання
окремих параметрів система фінансової безпеки підприємства зберігає передбачений рівень за-
хищеності фінансових інтересів;

 на окремих етапах свого розвитку система фінансової безпеки підприємства може здійсню-
ватися, виходячи на новий рівень параметрів своєї стабільності (до таких періодів можуть бути
віднесені перехід підприємства до нової стадії життєвого циклу, який переживає фінансову кризу,
його реорганізація).

Найважливішою цільовою спрямованістю системи фінансової безпеки підприємства є ство-
рення необхідних фінансових передумов сталого зростання підприємства в поточному і перспек-
тивному періоді. Система забезпечення фінансової безпеки націлена на забезпечення зростання
ринкової вартості підприємства. Цю спільну мету функціонування підприємства система його
фінансової безпеки підтримує головною цільовою установкою — забезпеченням фінансових пе-
редумов сталого зростання підприємства в поточному і довгостроковому періоді.

Проведений огляд найбільш суттєвих характеристик фінансової безпеки підприємства пока-
зує, наскільки багатоаспектним і складним є це поняття. При цьому всі розглянуті характеристи-
ки, відображають особливості поняття фінансової безпеки підприємства, тісно взаємопов’язані і
потребують комплексного відображення при визначенні його сутності. З урахуванням розгляну-
тих основних характеристик сутність поняття фінансової безпеки підприємства в найбільш уза-
гальненому вигляді може бути сформульована таким чином.

Фінансова безпека підприємства являє собою кількісно і якісно детермінований рівень його
фінансового стану, що забезпечує стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фінан-
сових інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього
характеру, параметри якого визначаються на основі його фінансової філософії і створюють не-
обхідні передумови фінансової підтримки його сталого зростання в поточному і перспективному
періоді [10, с. 24].

Значний рівень теоретичних надбань вищезазначених вчених, все ж таки, достатньо повно не
може розкрити специфіку забезпечення фінансової безпеки транспортних підприємств України.

Огляд характеристик фінансової безпеки підприємства показує, наскільки багатоаспектною і
складною з теоретичного та практичного погляду є ця економічна категорія. Однак, цей перелік
характеристик фінансової безпеки підприємства може бути розширений. Так, аналіз фінансової без-
пеки підприємства показує стан розвитку підприємства, відповідність його фінансово-економічних
можливостей умовам, які склалися на ринках та в країні в цілому, а, отже, дає можливість об’єктив-
но оцінити правильність та доцільність обраної фінансової стратегії. Тому пропонується фінансову
безпеку підприємства характеризувати також і як систему, спрямовану на створення (коригування)
та реалізацію ефективної фінансової стратегії в динамічних умовах ринку. Загалом основні характе-
ристики фінансової безпеки підприємства можна представити схематично (рис. 1).



16
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №1

Ф
ІН

А
Н

СО
ВА

 Б
ЕЗ

П
ЕК

А
 П

ІД
П

РИ
ЄМ

СТ
В 

ЗА
Л

ІЗ
Н

И
ЧН

О
ГО

 Т
РА

Н
С

П
О

РТ
У

Елемент економічної безпеки підприємства

Рівень кількісних і якісних параметрів захищеності фінансових інтересів
підприємства, адекватний його фінансовій філософії

СИСТЕМА

спрямована на створення (коригування) та реалізацію
ефективної фінансової стратегії в динамічних умовах

ринку

реальних і потенційних загроз зовнішнього та
внутрішнього характеру фінансовим інтересам

підприємства

спрямована на створення необхідних фінансових
передумов стійкого зростання підприємства на

сучасному та перспективному стані

забезпечує стабільність найважливіших фінансових
пропорцій розвитку підприємства, які формують

захищеність його фінансових інтересів

пріоритетних збалансованих фінансових інтересів
підприємства, що потребує захисту в процесі його

фінансової діяльності

кількісних і якісних параметрів фінансового стану
підприємства, що в комплексі відображають рівень його

фінансової діяльності

Рис. 1. Основні сутнісні характеристики фінансової безпеки підприємств залізничного транс-
порту (Складено авторами)

Значення фінансової безпеки у діяльності підприємств залізничного транспорту дуже велике і
відіграє найголовнішу роль у забезпеченні позитивної динаміки його розвитку. Концепція еконо-
мічної безпеки підприємства охоплює всі області виробничо-господарської діяльності [2]. Для
підвищення фінансової безпеки підприємство залізничного транспорту повинно:

 забезпечити відповідність місії і стратегії своєї діяльності системі своїх пріоритетних інтересів;
 визначити і оперативно коректувати пріоритети в діяльності підприємства і створення умов

для їх реалізації;
 забезпечити відповідності обсягу перевезень цього підприємства його ресурсному потенціа-

лу і ємності ринку;
 забезпечити внутрішню збалансованість у його діяльності;
 знизити ризики в діяльності підприємства;
 забезпечити зацікавленість персоналу в ефективності діяльності підприємства;
 створити гнучку систему резервування фінансових ресурсів тощо.
Розглядаючи напрямки забезпечення фінансової безпеки підприємств на прикладі залізнично-

го транспорту, в їх складі можна запропонувати наступні:
 розвиток транспортної інфраструктури та міжнародних транспортних коридорів;
 впровадження швидкісних пасажирських перевезень;
 розвиток прогресивних технологій транспортування.
Модернізація транспортної інфраструктури з позицій забезпечення фінансової безпеки має

відбуватися на основі пріоритетності ліквідації явних «вузьких місць», модернізації та розвитку
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наявних потужностей у порівнянні із новим будівництвом. Значна частина наявної інфраструкту-
ри і технічних засобів, що забезпечують її функціонування, експлуатуються поза межами вста-
новлених нормативних строків служби і є морально та фізично застарілими. При невисоких тех-
ніко-економічних параметрах та низькій надійності в експлуатації вони постійно потребують
збільшення витрат на технічне обслуговування та ремонт, що здійснюється переважно за рахунок
власних коштів залізниць [16].

Розвиток транспортної інфраструктури має узгоджуватися із розвитком комунікацій енергети-
ки, зв’язку, оскільки багатоцільове використання певних об’єктів може дозволити ефективно ви-
користовувати кошти, забезпечуючи тим самим економічне зростання та фінансову безпеку підпри-
ємства. Стратегічне планування транспортної інфраструктури має враховувати такі її характерис-
тики як довготривалість, широкомасштабність, рівень транспортних мереж, врахування інтересів
та потреб інших видів транспорту [17].

Основними напрямками розвитку залізничної інфраструктури є наступні [18, с. 46]:
1. Перебудова існуючих і побудова нових залізничних сполучень відповідно до стратегії роз-

витку економіки України.
2. Поступове скорочення зайвих та малоінтенсивних ділянок мережі залізниць з метою приве-

дення її у відповідність обсягам транспортної роботи і структурі виробництва.
3. Підвищення технічного рівня колійного господарства шляхом нарощування обсягів всіх видів

ремонтних робіт, впровадження нових технологій їх виконання, закупівлі сучасної ремонтно-буді-
вельної техніки.

4. Організація швидкісного і високошвидкісного руху поїздів на ділянках мережі за напрямками
міжнародних транспортних коридорів та на магістралях, що з’єднують найбільші міста України.

5. Модернізація існуючої мережі, в першу чергу, на ділянках швидкісного руху і міжнародних
транспортних коридорів.

6. Поступове наближення до міжнародних стандартів і вимог.
7. Забезпечення максимальної безпеки руху.
8. Впровадження ресурсозберігаючих технологій.
9. Переоснащення депо відповідно до вимог технічного обслуговування та ремонту сучасного

тягового і причіпного рухомого складу тощо.
Для України основними пріоритетами сьогодні є модернізація та комплексний розвиток транс-

портної мережі, у тому числі мережі транспортних коридорів. Їх наявність на території України
накладає відбиток на функціонування всієї мережі транспортних комунікацій держави. Це зобов’я-
зує її працювати синхронізовано, з більшою відповідальністю дотримуватися графіків роботи та
доставки вантажів, забезпечувати впровадження європейських стандартів якості перевезень. Міжна-
родні транспортні коридори слугують передумовою сталого економічного зростання та підвищен-
ня конкурентоспроможності національної залізничної мережі. Їхній розвиток, поза сумнівом, поліп-
шить інвестиційну привабливість залізничного транспорту та підвищить ефективність інвести-
ційних процесів, стимулюватиме розвиток наукоємного виробництва та перехід на інноваційну
модель розвитку, дасть змогу створити нові робочі місця, прискорить інші зміни у економіці заліз-
ничного транспорту.

Наступним напрямком забезпечення фінансової безпеки залізничного транспорту України є роз-
виток швидкісних пасажирських перевезень. На сьогоднішній час високошвидкісні залізничні магіст-
ралі експлуатуються у Великобританії , Бельгії, Німеччині, Іспанії, Італії, Кореї, Франції, Японії.
Незначні за довжиною високошвидкісні дільниці існують в Норвегії, Швеції, США, Тайвані.

Таким чином, забезпечення фінансової безпеки залізничного транспорту вимагає активізації
зусиль підприємств залізничного транспорту в напрямках забезпечення розвитку міжнародних
трапових коридорів, впровадження прогресивних технологій транспортування, організації швид-
кісного руху залізницями України. Такі заходи мають позитивно вплинути на якість послуг заліз-
ничного транспорту, його відповідність сучасним потребам вантажовласників та європейським
стандартам транспортування, забезпечити конкурентоспроможність залізничного транспорту
України на вітчизняному та міжнародному ринках перевезень.

ВИСНОВКИ
Незважаючи на значну кількість проблем у сфері забезпечення фінансової безпеки суб’єктів

підприємництва і, як наслідок, їх безкризової та ефективної діяльності, основною з них, на нашу
думку, є недостатня увага, що приділяється на підприємствах контролю за своїми ризиками, упо-
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вільненою реакцією на виникаючі кризові ситуації та нездатність здійснювати ефективне фінан-
сове управління.

Систему фінансової безпеки пропонується інтегрувати у фінансово-економічний механізм
підприємства, що дозволить здійснювати постійний контроль за ризиковим середовищем органі-
зації та приймати вчасні і обґрунтовані рішення. Її дія має ґрунтуватись на принципах мінливості,
обачності, об’єктивності, безперервності й оперативності, конфіденційності, комплексності і си-
стемності, явності в інтерпретації результатів та має на меті забезпечити стабільну, безкризову та
ефективну діяльність суб’єкта підприємництва.
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