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Взаєморозрахунки в підвищенні рівня економічної безпеки енергогенеруючих
підприємств
Ружицький А. В., Хринюк О. С.
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Ружицький А. В., Хринюк О. С. Взаєморозрахунки в підвищенні рівня економічної безпеки енергогенеруючих підприємств
У статті представлено основні підходи до сутності поняття «економічна безпека підприємства», а саме: підхід протидії загрозам, підхід успішної діяльності на
ринку та підхід досягнення певних цілей розвитку; визначено роль економічної безпеки енергогенеруючих підприємств в економічній безпеці інших суб’єктів та країни
в цілому; запропоновано визначення поняття «економічна безпека підприємств» як комплексної характеристики стану підприємства, яка відображає рівень його
можливостей забезпечувати функціонування та розвиток; виокремлено функціональні складові економічної безпеки, пов’язані із взаєморозрахунками, а саме: фінансову, кадрову, техніко-технологічну, політико-правову, інформаційну та інтерфейсну; представлено зв’язок взаєморозрахунків із рівнем фінансової складової економічної безпеки підприємств, який передбачає рух фінансових ресурсів від або до підприємства для зміни зобов’язального статусу чи його кількісних характеристик.
Ключові слова: економічна безпека підприємств, взаєморозрахунки, енергогенеруючі підприємства, функціональні складові економічної безпеки пов’язані з взаєморозрахунками.
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 16.
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Ruzhytskyi A. V., Khrynyuk O. S. Mutual Payments in Increase of the Level
of Economic Security of Energy Generating Enterprises
The article presents main approaches to the essence of the economic security of an enterprise notion, namely, approach of counter-action to threats, approach of successful
market activity and approach of achievement of certain development goals; it identifies
the role of economic security of energy generating enterprises in economic security of
other subjects and the country in general; it offers definition of the economic security
of an enterprise notion as a complex characteristic of the state of the enterprise that
reflects the level of the enterprise possibility to ensure functioning and development;
it marks out functional components of economic security, which are connected with
mutual payments, namely, financial, personnel, technical and technological, political
and legal, informational and interface ones; it presents connection of mutual payments
with the level of financial component of economic security of enterprises, which envisages financial flow from or to the enterprise for changing the obligation status or its
quantitative characteristics.
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enterprises, functional components of economic security connected with mutual payments.
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Ружицкий А. В., Хринюк А. С. Взаиморасчеты в повышении уровня
экономической безопасности энергогенерирующих предприятий
В статье представлены основные подходы к сущности понятия «экономическая безопасность предприятия», а именно: подход противодействия угрозам,
подход успешной деятельности на рынке и подход достижения определенных
целей развития; определена роль экономической безопасности энергогенерирующих предприятий в экономической безопасности других субъектов и страны в целом; предложено определение понятия «экономическая безопасность
предприятия» как комплексной характеристики состояния предприятия,
которая отображает уровень его возможностей обеспечивать функционирование и развитие; выделены функциональные составляющие экономической
безопасности, которые связаны с взаиморасчетами, а именно: финансовую,
кадровую, технико-технологическую, политико-правовую, информационную
и интерфейсную; представлена связь взаиморасчетов с уровнем финансовой
составляющей экономической безопасности предприятий, который предусматривает движение финансовых ресурсов от или к предприятию для изменения
обязательственного статуса или его количественных характеристик.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятий, взаиморасчеты,
энергогенерирующие предприятия, функциональные составляющие экономической безопасности связанные с взаиморасчетами.
Рис.: 3. Табл.: 1. Библ.: 16.
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станнім часом для дослідження процесів функціонування підприємств все частіше використовується термін «економічна безпека» (ЕБ). Основним
змістом концепції безпечного функціонування підприємства є формування засад системи управління підприємством, яка спрямована на створення умов для стабільного
функціонування та на систематичне задоволення потреби
підприємства в безпеці на всіх стадіях його життєвого циклу – від зародження до моменту самостійної або примусової ліквідації (банкрутства). Як і будь-яка інша концепція
управління, концепція безпечного функціонування оперує
власним понятійним апаратом, до складу якого входять
«загроза», «криза», «потенціал економічної безпеки», «механізм підвищення рівня економічної безпеки». Взаємо
розрахунки здійснюють суттєвий вплив на ЕБ енергогене
руючих підприємств. Проблеми у взаєморозрахунках,
зокрема затримки сплати за вироблену тепло- та електроенергію зумовлюють зменшення можливості самофінансування поточної діяльності та інвестицій. Це спричиняє
зростання кредиторської заборгованості, заборгованості
по заробітній платі, унеможливлює виконання інвестиційних проектів з модернізації обладнання, що створює загрози ЕБ підприємств.
Зазначимо, що сутність центрального поняття в концепції безпечного функціонування підприємства – «ЕБ» –
трактується науковцями неоднозначно. У ряді фахових
джерел виділяють три основні підходи до розуміння сутності даного поняття (рис. 1).

визначення потрібно зробити зауваження, що для запобігання загрозам можуть бути використані й некорпоративні
ресурси, зокрема можливості правоохоронних органів чи
судової системи (прокуратури) [5, c. 206].
У даному аспекті Л. Г. Шемаєва зазначає, що у сучасних
ринкових умовах на стратегічному інтервалі часу підприємствам потрібно спрямовувати зусилля не тільки на захист від
внутрішніх і зовнішніх загроз, а й на використання можливостей щодо забезпечення реалізації власних стратегічних
економічних інтересів [6, c. 11]. Також слід підкреслити, що
поняття «загроза», часто пов’язують з зовнішніми чинниками [6, 7]. Л. Г. Шемаєва визначає зміст ЕБ підприємств як
забезпечення реалізації стратегічних інтересів підприємства
на основі використання можливостей зовнішнього середовища з застосуванням продуктивної взаємодії із суб’єктами
зовнішнього середовища [6, c.12]. Таке визначення також
можна віднести до ресурсно-цільового підходу.
Варто розглянути підхід до ЕБ підприємств певних
галузей, для яких здатність протидіяти загрозам може розглядатися і в контексті впливу на ЕБ соціально-економічних
систем вищого рівня. Однією з таких галузей є енергетична. Адже енергогенеруючі підприємства становлять основу енергозабезпечення регіонів та країни в цілому. Тому
їх ЕБ має особливе значення в економічній безпеці інших
підприємств та країни в цілому. Енергогенеруючі підприємства забезпечують енергетичну безпеку інших суб’єктів
господарювання, населення, країни в цілому і через неї –
ЕБ зазначених суб’єктів (рис. 2).
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Рис. 1. Основні підходи до сутності поняття економічна безпека підприємства
Джерело: авторська розробка.

Зупинимось на першому підході, який базується на
протидії загрозам [1, 2]. Суть такого підходу в тому, що
наявність або можливість виникнення певних негативних впливів ідентифікуються як загрози діяльності підприємства, які потрібно нейтралізувати для забезпечення
функціонування підприємства. У рамках даного підходу ЕБ
також пов’язується з економічною стійкістю, під якою розуміється можливість підприємства протистояти загрозі
банкрутства [3].
Звернімося до В. Ф. Гапоненко, А. Л. Беспалько та
А. С. Власкова, які в рамках першого із зазначених підходів
визначають ЕБ як «стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для запобігання загрозам та
забезпечення стабільного функціонування підприємства
в даний час і в майбутньому» [4]. Проте, відносно даного
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Отже, високий рівень ЕБ енергогенеруючих підприємств зумовлює їх безперебійну роботу, постачання у необхідних об’ємах теплової та електричної енергії населенню
та іншим підприємствам, забезпечуючи їхню енергетичну
безпеку. Тому ЕБ енергогенеруючих підприємств особливо
важлива для забезпечення ЕБ країни в цілому. Розглядаючи специфіку ризику в енергетиці, Н. Караєва справедливо
пов’язує його з ймовірністю виникнення небажаних подій
(загроз) в умовах невизначеності та суперечності інтересів
різних груп суб’єктів і відображає міру їх втрат (збитків)
від порушення надійного режиму електропостачання. ЕБ
за такого підходу пов’язується з низьким ризиком, але вона
передбачає не лише низьку ймовірність виникнення небажаних подій (загроз) всередині підприємства, але й таке
функціонування підприємства, яке б сприяло зменшенню
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Рис. 2. Роль економічної безпеки енергогенеруючих підприємств в економічній безпеці
енергетики (НКРЕ).
інших суб’єктів та країни в цілому
Для енергогенеруюДжерело: розроблено автором.
чих підприємств України
ймовірності виникнення загроз в системі вищого рівня, в да- встановлено два режими ціноутворення при постачанні
ному випадку, системі енергопостачання регіону та країни.
електроенергії:
У цілому підхід до ЕБ як до здатності підприємства
1) через регульований сегмент – централізовано через
протидіяти загрозам в управлінському аспекті акцентує оптовий ринок електроенергії, де ДП «Енергоринок» купує
увагу на поточному часовому горизонті управлінських рі- електроенергію у всіх виробників, крім теплоелектроценшень. Однак підприємство має не лише протидіяти загро- тралей (ТЕЦ), які належать Обленерго, і продає її збутовим
зам, але й забезпечувати розвиток, з тим, щоб зменшити підприємствам за усередненою «ринковою ціною». Регульовплив загроз у майбутньому. Як вірно вказує А. В. Кірієнко, ваний сегмент ринку займає приблизно 68% ринку, в якому
узагальнюючою концепцією, що відображає економічний працюють виробники, тарифи яким встановлює НКРЕ. До
стан і тенденції його розвитку, виступає інтеграція, у рам- таких виробників відносяться атомні електростанції, гідроках якої підприємство виконує роль системного інтеграто- електростанції, ТЕЦ і вітрові електростанції;
ра різноманітних соціально-економічних процесів у часі і
2) через конкурентний сегмент, частка якого склапросторі [8]. При цьому, на наш погляд, основним момен- дає близько 32%. Через даний сегмент постачається енертом є інтеграція у часі – забезпечення безпечного існуван- гія теплоелектростанцій і декількох ТЕЦ (Київські ТЕЦ-5 і
ня в поточному періоді та розвитку підприємства в май- ТЕЦ-6, Харківська ТЕЦ-5). Для таких виробників ціна форбутньому, тому що забезпечення лише поточного функціо мується за граничною ціною системи, виходячи з почасових
нування не є достатнім для того, щоб підприємство мало цінових заявок кожного енергетичного блоку [11, c. 42].
змогу успішно здійснювати розвиток у майбутньому. Адже
Сегмент теплогенерації також має обмежений рівень
умови можуть у майбутньому змінитися як в сприятливо- конкурентних відносин, оскільки на регіональних ринках
му, так і несприятливому напрямі (з позиції функціонуван- теплової енергії діє одне або декілька теплогенеруючих
ня підприємства). Уже в поточному періоді потрібно закла- підприємств, які є монополістами на тій чи іншій території
дати своєрідний «базис» майбутньої діяльності на ринку. і постачають теплову енергію по двостороннім договорам.
Тому підхід до ЕБ як можливості протидіяти загрозам є Згідно законодавства місцеві органи влади затверджують
обмеженим, оскільки не враховує умови, чи має підприєм- тарифи на виробництво теплової енергії [12]. Отже в основ
ство можливості для свого розвитку у майбутньому.
ному енергогенеруючі підприємства України здійснюють
свою діяльність в умовах високої урегульованості ринку.
ерейдемо до другого підходу – конкурентного, Тому підхід до ЕБ, як успішної діяльності на ринку через
у рамках якого ЕБ розглядається в контексті за- забезпечення конкурентних переваг у випадку енергогенебезпечення підприємством конкурентних переваг руючих підприємств, має обмежену застосовність.
та можливості успішного функціонування підприємства
на ринку [7]. У рамках даного підходу ЕБ розглядається як
ретій підхід можна назвати ресурсно-цільовим,
здатність підприємства успішно конкурувати на ринку, що
оскільки він акцентує увагу не на можливості підприпередбачає і можливість протидіяти загрозам і забезпечуємства протидіяти загрозам (хоча така можливість
вати розвиток. І. В. Мунтіян, на наш погляд, справедливо теж вважається необхідною), але при цьому ще й розвивавказує, що в сучасних умовах головним критерієм ЕБ «… тись, причому здійснювати це за рахунок найбільш ефективстає конкурентоспроможність – положення (ринкове – ного використання ресурсів. У рамках третього підходу О.
авт.) товаровиробників галузі, країни, що визначається їх А. Грунін і С. О. Грунін визначають ЕБ підприємств як такий
здатністю протистояти конкуренції на внутрішньому і між- стан суб'єкта господарювання, при якому він при найбільш
народному ринках» [10, c. 158], тому що, якщо підприєм- ефективному використанні корпоративних ресурсів досягає
ство не може протистояти конкурентам, воно буде посту- запобігання, послаблення чи захисту від існуючих небезпек
пово втрачати ринок, отримувати все менше ресурсів для та загроз чи інших непередбачуваних обставин та в осносвого функціонування та розвитку, що ставить під загрозу вному забезпечує досягнення цілей бізнесу в умовах конкусаме існування підприємства.
ренції та господарського ризику [13]. Слід погодитись з Л.
Підхід до ЕБ як до забезпечення високої конкурен- Г. Шемаєвою у тому, що вищенаведене визначення поняття
тоспроможності передбачає здатність підприємства ефек- «економічна безпека підприємства» та йому аналогічні нетивно протидіяти загрозам. Однак такий підхід до ЕБ в достатньо враховують аспект недопущення «втрати можумовах урегульованості ринку має обмежене застосування. ливостей», що надаються підприємству з боку зовнішнього
Проаналізуємо, чи можна застосовувати такий підхід для середовища, забезпечення їх ефективного використання
ЕБ українських енергогенеруючих підприємств. В Україні підприємством для реалізації власних стратегічних інтерорганом державного регулювання діяльності суб'єктів елек- есів [6, c. 11]. Адже зовнішнє середовище може надавати
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підприємству такі можливості, які не зафіксовані в цілях і,
відповідно, їх реалізація спочатку не планувалась. Внаслідок
цього слід зазначити, що вищенаведені автори визначають
сутність ЕБ через ефективність використання корпоративних ресурсів і не враховують той факт, що ресурси підприємства можуть бути недостатніми для ефективної протидії
загрозам. У такому разі навіть їх найбільш ефективне використання не здатне забезпечити ЕБ підприємств. Для цього
підприємству потрібно залучити більше ресурсів чи покращити якість використовуваних наявних ресурсів.
Н. Гічова в рамках ресурсно-цільового підходу розглядає ЕБ у контексті антикризового управління. При цьому ЕБ в аспекті антикризового управління передбачає її
визначення як стану, протилежного кризі, який досягається при найбільш ефективному використанні ресурсів підприємства, а також відповідності напряму його розвитку
основним тенденціям зовнішнього середовища [14, c. 5].
З таким підходом можна погодитися, але викликає певні зауваження визначення ЕБ як стану. Адже при такому підході, якщо підприємство перебуває у стані ЕБ, то це означає,
що існуючі загрози чи небезпеки послаблені або нейтралізовані. Проте можлива ситуація, коли загрози (небезпеки)
у даний момент незначні і відповідний стан підприємства
цілком вірно ідентифікується як ЕБ, хоча підприємство
може нейтралізувати лише незначні загрози.
В. Пономарьов у рамках ресурсно-цільового підходу розглядає ЕБ як міру гармонізації в часі і просторі
економічних інтересів (цілей) підприємства з інтересами
пов'язаних із ним суб'єктів зовнішнього середовища, що діють поза межами підприємства [15, c. 8].

Т

обто з позиції управління важливим є динамічний
аспект ЕБ, її можливість змінюватися внаслідок
тих чи інших управлінських дій. Значить, ресурсноцільовий підхід з урахуванням того, що ЕБ коректніше розглядати як динамічну характеристику стану, а не сам стан,
є більш вірним логічно та ефективним практично. Потрібно

також врахувати, що перед підприємством повинні ставитися такі цілі, досягнення яких означало б його розвиток, а не
регрес. З урахуванням цих зауважень ЕБ підприємств – це
така комплексна характеристика стану підприємства, яка відображає рівень можливостей підприємства забезпечувати
функціонування та розвиток. З цього випливає, що завдання
підтримки та підвищення рівня ЕБ є актуальним для всіх без
винятку підприємств і в усі періоди часу їх функціонування.
Функціональні складові ЕБ підприємств найбільш
докладно наведені в [16, с. 181 – 182] та [17, c. 69 – 70].
У табл. 1 представлено основні складові, які прямо чи опосередковано пов’язані з взаєморозрахунками підприємства.

Ф

інансова складова ЕБ безпосередньо пов’язана
з взаєморозрахунками, адже взаєморозрахунки
передбачають рух фінансових ресурсів від або до
підприємства для зміни зобов’язального статусу чи його
кількісних характеристик. Означений рух коштів безпосередньо впливає на показники фінансового стану, змінюючи
структуру активів та пасивів і таким чином безпосередньо
змінює показники фінансового стану, зокрема ліквідності,
платоспроможності, прибутковості, ділової активності, що
ідентифікується як зміна рівня поточної безпеки (рис. 3).
Аналогічно до рис. 3 можна навести схеми впливу
взаєморозрахунків на інші складові ЕБ. Основні відмінно
сті полягатимуть у певній специфіці означеного впливу на
різні складові ЕБ:
 на кадрове забезпечення переважно впливають
взаєморозрахунки з працівниками;
 на техніко-технологічне забезпечення розрахунки
впливають опосередковано – через наявність та
дотримання інноваційно-технологічної політики
(тому що не виключена ситуація, коли ефективно
побудовані взаєморозрахунки забезпечують достатні грошові надходження, але ці надходження
спрямовуються на інші цілі, а не на інноваційнотехнологічний розвиток підприємства);
Таблиця 1

Функціональні складові економічної безпеки пов’язані з взаєморозрахунками
Складова

Зміст

Показники, за якими може бути визначено рівень

Фінансова

Ефективність використання фінансових
ресурсів

Показники ліквідності, платоспроможності, прибутковості,
ділової активності

Кадрова

Ефективність формування та використання інтелектуально-кадового забезпечення

Показники чисельного складу персоналу та їх динаміка,
показники ефективності використання персоналу; показники якості мотиваційної системи

Техніко-технологічна

Ефективність формування та використання техніко-технологічного забезпечення

Кількість ліцензій, патентів, стан та ефективність використання основних фондів

Політико-правова

Юридичне забезпечення

Питома вага судових справ у загальній кількості договорів
підприємства, кількість працівників підприємства на одного робітника юридичної служби

Інформаційна

Інформаційно-аналітичне забезпечення

Питома вага кількості працівників інформаційно-аналітич
ного відділу в загальній кількості працівників, кількість
інформаційних джерел і напрямків для аналізу, питома
вага витрат на забезпечення інформаційної безпеки
підприємства в загальній сумі витрат

Інтерфейсна

Взаємодія з економічними контрагентами підприємства

Питома вага кількості прострочених (по часу виконання)
і невиконаних договорів

Джерело: складено авторами згідно з джерелом [17].
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неруючих підприємств «кредитор» формується частково екон. наук: 08.06.01/ В. П. Пономарьов ; Східноукр. держ. ун-т. –
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Інтелектуальна
та кадрова

ЕКОНОМІКА

Інтерфейсна

(підприємства зобов’язані продавати її ЕР,
а частково – на ринкових засадах – у частині розрахунків за теплову енергію). Статус
«дебітор» формується повністю на ринкових засадах, так як з постачальниками
енергогенеруючі підприємства укладають
двосторонні контракти. Значний обсяг
дебіторської заборгованість енергогенеруючих підприємств формується об’єктивно,
однак це не применшує важливість управління нею з тим, щоб не допускати її надмірного нарощування.
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