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Аннотация. В работе рассмотрены современные подходы к организации мониторинга использования водных ре-
сурсов в региональной экономике на основе международных стандартов. Обосновывается возможность их применения 
для унификации массивов данных по различным направлениям научных исследований, а также для разработки ком-
плексной системы показателей уровня социально-экономического развития регионов страны с точки зрения включения 
в экономический оборот их природных, в том числе водных, ресурсов. Доказывается принципиальная пригодность раз-
работанной системы показателей для измерения степени рациональности вовлечения в экономический оборот, а также 
эффективности использования всей совокупности природных ресурсов отдельных регионов.

Ключевые слова: водные ресурсы, оборот воды в региональной экономике, эффективность социально-
экономического развития территории.

Summary. Article examines current approaches to monitoring the use of water in the region’s economy, based on interna-
tional standards. Possibility of their use for the development of an integrated system in socio-economic development indicators 
of the country in terms of inclusion in their natural economic cycle, including water, resources justified. Proved fundamental 
suitability of the developed system indicators to measure the degree of rationality involved in the economic cycle of the natural 
resources totality in some regions.

Key words: water resources, water circulation in the regional economy, the efficiency of the social and economic development 
of the territory.
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ  
АВІАТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

MANAGEMENT OF THE AIR TRANSPORT ENTERPRISES ECONOMIC SECURITY

Анотація. У статті представлено систему управління економічною безпекою авіатранспортного підприємства з 
урахуванням особливостей діяльності таких підприємств. Розроблено схему інформаційного забезпечення управління 
економічною безпекою авіатранспортного підприємства. Зазначено, що реалізація економічної безпеки підприємства 
базується на тому, наскільки ефективно службам підприємства вдається запобігати загрозам й усувати збитки від не-
гативних впливів на різні аспекти діяльності.

Ключові слова: економічна безпека, авіатранспортне підприємство, система, управління економічною безпекою 
авіатранспортного підприємства.

Постановка проблеми. У сучасних умовах вітчизня-
ним авіатранспортним підприємствам доводиться долати 
низку негативних впливів на діяльність, щоб виживати 
на ринку авіаперевезень. Така ситуація спричинена 
нестабільністю політичної ситуації, військовим конфлік-
том на Сході країни, спадом економіки в цілому. Акту-
альними, як ніколи, постають нині питання формування 
економічної безпеки авіатранспортних підприємств. 
Забезпечення економічної безпеки авіатранспортного 
підприємства базується на тому, наскільки ефективно 
службам підприємства вдається запобігати загрозам й 
усувати збитки від негативних впливів на різні аспекти 
діяльності. Тому виникає потреба системного підходу до 

управління економічною безпекою діяльності авіатран-
спортних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням поточного стану та ключових проблем розвитку 
підприємств авіаційного комплексу як одного з провід-
них секторів економіки України присвячені праці таких 
науковців, як О. Андросова, О. Апарова, О. Ареф’єва, 
В. Загорулько та інші. Питанням управління системою 
економічної безпеки приділено увагу в працях таких уче-
них, як Т. Васильців, В. Алькема, З. Живко [1], Г. Коза-
ченко, Л. Шемаева [2], З. Якубович, О. Яременко [3]. 
Аспекти економічної безпеки авіатранспортних підпри-
ємств та підходи до управління нею висвітлено в працях 
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таких фахівців, як: О. Бондаренко, А. Штангрет, Ю. Гера-
симчук [4].

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. У науковій літературі недостатньо висвіт-
лені підходи до забезпечення управління економічною 
безпекою авіатранспортних підприємств з урахуванням 
особливостей їхньої діяльності. Нові виклики і загрози 
вимагають більш ефективних напрямків управлінських 
рішень щодо економічної безпеки авіакомпаній. Постає 
необхідність розглядати підприємство з точки зору 
системного аналізу, щоб виявити взаємозв’язки між 
структурними підрозділами та основними елементами і 
компонентами, що, у свою чергу, дасть можливість про-
аналізувати недоліки та переваги в роботі організації, її 
зв’язки із зовнішнім середовищем та прийняти обґрун-
товані рішення щодо забезпечення економічної безпеки. 
Спираючись на логіку використання системного підходу 
до вирішення завдань забезпечення економічної без-
пеки, виникає необхідність розробити систему управ-
ління економічною безпекою авіатранспортного підпри-
ємства з чітко окресленими елементами, схемою їх дії і 
взаємодії.

Мета статті – узагальнення, поглиблення і розвиток 
концептуальних засад управління економічною безпекою 
авіатранспортних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
цес управління економічною безпекою підприємства 
розглядається як комплекс взаємопов’язаних операцій, 
спрямованих на досягнення підприємством економічно 
безпечного стану. Для формулювання умов безпечного 
функціонування підприємства пропонується спиратися на 
такі критерії: зберігання та примноження підприємством 
матеріальних цінностей, стратегія сталого розвитку, сво-
єчасне попередження кризових ситуацій і нейтралізація 
негативних чинників, що впливають на функціонування 
підприємства. Головною метою управління економічною 
безпекою підприємства є попередження кризових ситу-
ацій та мінімізація впливу дестабілізуючих факторів на 
діяльність підприємства.

Формування системи управління економічною безпе-
кою суб’єкта господарювання є необхідною умовою під-
тримки стабільності та розвитку підприємницької діяль-
ності в умовах нестабільності зовнішнього середовища.

На думку Л.Г. Шемаєвої, система економічної 
безпеки підприємства розглядається як сукупність 
взаємопов’язаних елементів зовнішньої і внутрішньої 
безпеки підприємства, функціонування яких спрямо-
ване на забезпечення реалізації стратегічних і тактичних 
інтересів підприємства, а також захист цих інтересів від 
зовнішніх і внутрішніх загроз [2, с. 72-73]. У такому разі 
під системою управління економічною безпекою підпри-
ємства розуміється такий організаційний комплекс, який 
складається із заходів, спрямованих на забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства.

Найбільш повне трактування системи управління 
економічною безпекою надає О.Л. Коробчинський, який 
визначає її як комплекс організаційно-управлінських, тех-
нологічних, технічних, профілактичних і маркетингових 
заходів, спрямованих на кількісну та якісну реалізацію 
захисту інтересів підприємства від зовнішніх і внутріш-
ніх загроз [5, с. 42].

Варто зазначити, що законодавство з регулювання 
функціонування суб’єктів господарської діяльності у 
сфері використання повітряного простору не містить 
достатньо повного і вичерпного визначення для авіатран-
спортного підприємства. Автором авіатранспортне під-
приємство розглянуто як складну систему надання послуг 

з переміщення в просторі пасажирів та вантажів у вироб-
ничих або особистих цілях, що пов’язане з експлуатацією 
повітряного сполучення. Діяльність такого підприємства 
носить часто стохастичний характер і перебуває під впли-
вом факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, 
які можуть здійснювати позитивний, а також і негативний 
вплив на його функціонування [6, с. 621].

На економічну безпеку авіатранспортного підприєм-
ства чинять вплив різні зовнішні чинники, для виявлення 
яких необхідно постійно виконувати моніторинг зовніш-
нього середовища діяльності підприємства. Моніторинг 
потребує застосування знань менеджменту авіакомпа-
нії, які надають можливість забезпечувати перспективи 
подальшого сталого розвитку підприємства у мінливих 
умовах.

Підприємству як виробничій системі властивий дина-
мічний розвиток. Тоді для забезпечення економічної без-
пеки пропонується включати більш широке коло питань, 
які до того ж пов’язані з тріадою: дані – інформація – зна-
ння [7]. Знання про діяльність підприємства як основа 
забезпечення економічної безпеки авіакомпанії та страте-
гічний ресурс для прийняття управлінських рішень може 
бути класифіковане за певними напрямами, які нині є 
актуальними та відносяться до компетенції окремих під-
розділів компанії. Враховують такі знання [4, с. 65]:

- технічні: міжнародні стандарти і нормативи, єдині 
авіаційні вимоги, ініціативи з реформування повітряного 
простору та систем управління повітряним рухом; 

- екологічні: перспективи та загрози від приєднання до 
європейської схеми торгівлі шкідливими викидами;

- політичні: наслідки можливого приєднання до євро-
пейської програми «Відкрите небо», перспективи вве-
дення безвізового режиму;

- технологічні: впровадження сучасних технологій 
продажу та бронювання, технологій обслуговування паса-
жирів та вантажу; -

- стратегічні: перспективи приєднання до одного з 
трьох глобальних авіаційних альянсів, вибір ефективної 
бізнес-моделі.

Керівництвом підприємства вирішуються стратегічні 
питання щодо управління економічною безпекою під-
приємства. Ефективність таких управлінських заходів 
залежить від інформаційного забезпечення процесу при-
йняття рішень, що дасть можливість: забезпечити керів-
ництво своєчасною і достовірною інформацією про еко-
номічний стан; діагностувати і попередити небезпечні, 
деструктивні ситуації у діяльності підприємства для їх 
швидкого і ефективного попередження, локалізації і лік-
відації; сформувати ключові показники ефективності 
управління; забезпечити безперебійну і взаємовигідну 
дію всіх підрозділів підприємства [3, с. 16-18].

Сформована у роботі [8] система забезпечення еконо-
мічної безпеки авіатранспортного підприємства включає 
внутрішню і зовнішню складові. До внутрішньої скла-
дової системи економічної безпеки такого підприємства 
віднесено суб’єкти економічної безпеки (керівництво та 
функціональні департаменти), а також функціональні 
складові економічної безпеки.

У системі економічної безпеки авіатранспортного під-
приємства запропоновано виділяти такі функціональні 
складові: технологічну, виробничу, фінансову, інфор-
маційну, правову, екологічну, силову, інтелектуальну, 
кадрову, ринкову, інтерфейсну, маркетингову.

Технологічна складова дає змогу враховувати вплив 
факторів, пов’язаних з діяльністю технічної служби (від-
діл планування і контролю, відділ інженерної підтримки, 
відділ технічної документації), виробничої служби (відділ 
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підтримки літної придатності, відділу технічного обслу-
говування, відділу постачання запасними частинами, від-
діл замовлень і логістики).

Виробнича складова враховує аспекти діяльності 
таких підрозділів: служба пасажирських перевезень, 
служба екіпажів пасажирської кабіни, відділ забезпечення 
сервісом, група провідних інженерів виробництва, служба 
контролю підготовки літаків до вильоту, диспетчерська 
служба, служба забезпечення паливо-мастильними мате-
ріалами, транспортний відділ, відділ будівництва й екс-
плуатації наземних споруджень.

Фінансова складова дає змогу відстежувати фактори, 
що впливають на діяльність фінансового директорату, 
економічного відділу, відділу керування коштами, відділу 
бухгалтерського обліку, центру взаєморозрахунків.

Ринкова складова характеризує стан діяльності 
служби керування доходами (відділ тарифної політики, 
відділ керування комерційними завантаженнями, відділ 
власного продажу, група спеціальних програм продажу).

Інтерфейсна складова звертає увагу на стан взаємодії з 
економічними контрагентами, дає змогу врахувати діяльність 
служб зовнішніх зв’язків (відділ договорів, відділ зв’язків з 
організаціями цивільної авіації та розвитку співробітництва з 
авіакомпаніями) та поштово-вантажних перевезень.

Маркетингова складова дає змогу враховувати вплив 
факторів, пов’язаних з діяльністю служби маркетингу 
(відділ координації авіаліній, група розкладу, чартерна 

група, відділ агентського і корпоративного продажу), від-
ділу реклами.

Кадрова та інтелектуальна складова відображає стан 
кадрового забезпечення діяльності підприємства та рівень 
кваліфікації робітників.

Стан інформаційної складової вказує на інформаційне 
забезпечення функціонування підприємства та захище-
ність даних про його діяльність.

Екологічна складова зважує, як позначиться дотри-
мання чи недотримання міжнародних норм щодо впливу 
на стан екології.

Силова складова характеризує рівень діяльності 
служби безпеки підприємства (відділ авіаційної безпеки, 
відділ забезпечення безпеки, інспекція безпеки польотів).

Правова складова характеризує стан правової захище-
ності діяльності підприємства, також дає змогу врахувати 
вплив діяльності державних органів влади та міжнарод-
них організацій повітряного транспорту.

У контур зовнішньої складової системи економічної 
безпеки авіатранспортного підприємства входять функ-
ціональні підрозділи підприємства, які беруть участь 
у налагодженні взаємодії із зовнішнім середовищем, а 
також суб’єкти зовнішнього середовища, які є стратегічно 
важливими для підприємства в особі держави, міжнарод-
них організацій повітряного транспорту, науково-освіт-
ніх установ, стратегічних постачальників і споживачів, 
суб’єктів інфраструктури ринку, конкурентів тощо.
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Рис. 1. Система управління економічною безпекою  
авіатранспортного підприємства
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Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

Алгоритм роботи системи управління економічною 
безпекою авіатранспортного підприємства (рис. 1) буде 
складатися із таких етапів: визначення місії та цілей 
діяльності підприємства, моніторинг факторів впливу 
зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, 
аналізування та класифікація зібраної інформації, діа-
гностування економічної безпеки за функціональними 
складовими, розроблення заходів щодо мінімізації та ней-
тралізації негативних впливів, прийняття рішень щодо 
управління економічною безпекою підприємства.

До основних груп заходів, які керівництво підпри-
ємства може використовувати в процесі управління еко-
номічною безпекою, належать: а) кадрові – управління 
кадровими ризиками, вдосконалення кадрових техноло-
гій; б) інформаційно-аналітичні – система заходів, що 
проводяться з метою прийняття ефективних та дієвих 
управлінських рішень, що стосуються стратегії і тактики 
розвитку підприємства; застосування превентивних 
заходів і попередження реальних та можливих загроз 
економічній безпеці; в) фінансово-економічні – сис-
тема заходів, до яких належать: підвищення економічної 
ефективності господарської діяльності; забезпечення 
фінансової стабільності та фінансової незалежності; 
забезпечення високої конкурентоспроможності продук-
ції, товарів та послуг на основі ефективного менедж-
менту те маркетингу фірми тощо; г) правові – застосу-
вання нормативно-правових документів, що стосуються 
усіх сфер діяльності підприємства, з метою забезпечити 

інтереси конкретного суб’єкта господарювання; д) тех-
ніко-технологічні – заходи, спрямовані на досягнення 
відповідного рівня освоєння виробничої потужності, 
інноваційну політику підприємства, своєчасне онов-
лення основних виробничих фондів тощо; е) ресурсні – 
система заходів, що проводяться з метою забезпечення 
виробництва основними ресурсами: фінансовими, мате-
ріальними, трудовими та ін. [9, с. 64].

Таким чином, на рисунку складові елементи економіч-
ної безпеки авіатранспортного підприємства структуровані 
так, що інформація про впливи зовнішнього та внутріш-
нього середовища підприємства, отримана в ході моніто-
рингу, надходить до відповідних структурних підрозділів 
та після опрацювання представляється керівництву для 
прийняття рішень про заходи щодо формування економіч-
ної безпеки підприємства.

Висновки. З наведеного вище випливає, що забезпе-
чення економічної безпеки авіатранспортного підприєм-
ства відіграє значну роль у його функціонуванні. Розро-
блена система управління економічною безпекою такого 
суб’єкта господарювання надає інформаційно-аналітичне 
та організаційне забезпечення для розробки заходів щодо 
економічної безпеки підприємства. При ефективному 
функціонуванні такої системи авіатранспортне підприєм-
ство буде домагатися запобігання, ослаблення або захисту 
від існуючих небезпек і загроз або інших непередбачених 
обставин і забезпечить досягнення своїх цілей в умовах 
конкуренції та господарського ризику.
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Аннотация. В статье представлена система управления экономической безопасностью авиатранспортного пред-
приятия с учетом особенностей деятельности таких предприятий. Разработана схема информационного обеспечения 
управления экономической безопасностью авиатранспортного предприятия. Отмечено, что реализация экономической 
безопасности предприятия базируется на том, насколько эффективно службам предприятия удается предотвращать 
угрозы и устранять ущерб от негативных воздействий на различные аспекты деятельности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, авиатранспортное предприятие, система, управление экономической 
безопасностью авиатранспортного предприятия.

Summary. The article presents a management system of air transport enterprise economic security taking into account 
features of such companies. The scheme of information support of air transport enterprises economic security management has 
been created. It has been noted that ensuring of air transport enterprise economic security depends on how effectively manage-
ment of the company prevents threats and eliminates losses from negative impacts on various aspects of business.

Key words: economic security, air transport enterprise, system, management of the air transport enterprises economic 
security.


