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Тема 22 
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 

ПІДРИЄМСТВА 
 

22.1. Поняття та цілі економічної безпеки підприємств (ЕБП) 
22.2. Структурні елементи та схема організації ЕБП 

22.2.1. Фінансова складова ЕБП 
22.2.2. Інтелектуальна та кадрова складові 
22.2.3. Техніко-технологічна складова 
22.2.4. Політико-правова складова 
22.2.5. Інформаційна складова 
22.2.6. Екологічна складова 
22.2.7. Силова складова 

22.3. Аналітична оцінка рівня ЕБП 
 

22.1. ПОНЯТТЯ ТА ЦІЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВ (ЕБП) 

 
У ринкових умовах господарювання важливе значення набуває 

економічна безпека всіх суб’єктів підприємницької діяльності. 
Економічна безпека підприємства – це такий стан ресурсів 

(ресурсів капіталу, персоналу, інформації та технології, техніки та 
обладнання, прав) і підприємницьких можливостей, за якого 
гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного 
функціонування та динамічного науково-технічного та соціального 
розвитку, запобігання внутрішнім та зовнішнім негативним впливам. 

Джерелами негативного впливу можуть бути: 
 свідомі та несвідомі дії окремих посадових осіб та госпо-

дарюючих суб’єктів (органів державної влади, міжнародних організацій, 
підприємств-конкурентів); 

 вплив об’єктивних обставин (стан фінансової кон’юнктури, 
наукові відкриття та технологічні розробки, форс-мажорні обставини 
тощо). 

Фактори негативного впливу на економічну безпеку можуть бути 
об’єктивними та суб’єктивними. Об’єктивними вважаються такі 
негативні впливи, які виникають без участі та мимоволі конкретного 
підприємства чи його окремих робітників, а суб’єктивні є наслідком 
неефективної роботи підприємства в цілому чи його робітників 
(перш за все керівників та функціональних менеджерів). 
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5.2. ЗМІСТ ПЛАНУ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
У зв’язку з визначальним впливом на результати господарської 

діяльності технічного розвитку, з його багатоспрямованістю і великою 
складністю важливе практичне значення має постійно здійснювана 
та збалансована за всіма елементами система економічного управління 
цим процесом на підприємстві. В процесі економічного управління 
технічним розвитком підприємства стрижневими є завдання якісної 
розробки й коригування, забезпечення необхідними ресурсами, 
постійного відстеження здійснення програм (планів). 

Зміст програм (планів) технічного розвитку підприємства визна-
чається сукупністю конкретних заходів, що входять до їхнього складу. 
Як правило такі програми (плани) охоплюють декілька розділів, в яких 
обґрунтовується комплекс цілеспрямованих заходів. Типовий зміст 
програми (плану) технічного розвитку підприємства наведений в 
табл. 6. 

 
Таблиця 6 

Зміст програми технічного розвитку підприємства 
Розділ Основний зміст розділу 

Науково-дослідні і проектно-
конструкторські роботи 

Дослідження і розробка власними силами за певною 
тематикою з визначенням для кожної теми: 
 мети дослідження (розробки); 
 місця впровадження результатів; 
 головного виконавця і співвиконавців; 
 строків початку та закінчення роботи; 
 кошторисної вартості; 
 очікуваних результатів. 

Створення, освоєння нових і під-
вищення якості тих видів продукції, 
що виготовляються 

 створення та освоєння випуску нових видів 
продукції; 
 організація виробництва за ліцензіями або 
продукції, створеної іншими організаціями; 
 розробка нових стандартів (технічних умов), 
складання карт технічного рівня; 
 сертифікація продукції; 
 зняття з виробництва застарілих видів про-
дукції. 

Запровадження прогресивної тех-
нології, модернізація та автома-
тизація виробничих процесів 

 розробка та застосування нових технологій; 
 запровадження нових видів устаткування та 
інструменту; 
 капітальний ремонт та модернізація устатку-
вання; 
 механізація ручної праці; 
 автоматизація виробництва та процесів управ-
ління. 
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Для визначення рівня прогресивності технологій використовують 
такі показники: 

1) структура технологічних процесів за трудомісткістю; 
2) частка нових технологій за обсягом або трудомісткістю 

продукції; 
3) середній вік застосовуваних технологічних процесів; 
4) коефіцієнт використання сировини і матеріалів. 
Технічний рівень устаткування визначають наступні показники: 
 продуктивність (потужність); 
 надійність, довговічність; 
 питома металомісткість; 
 середній строк експлуатації; 
 частка прогресивних видів обладнання в загальній кількості; 
 частка технічно та економічно застарілого обладнання в 

загальному парку. 
Рівень механізації та автоматизації виробництва визначається за 

допомогою наступних показників: 
 ступінь охоплення робітників механізованою працею; 
 частка обсягу продукції, що виробляється за допомогою 

автоматизованих засобів праці. 
Деякі показники характеризують галузеві особливості підприємства, 

а саме: 
 механоозброєність праці – відношення середньорічної вартості 

машин та устаткування до кількості виробників у найбільшій зміні; 
 коефіцієнт фізичного спрацювання устаткування; 
 коефіцієнт технологічної оснащеності виробництва – кількість 

застосовуваних пристроїв, оснастки та інструментів у розрахунку 
на одну оригінальну деталь кінцевого виробу; 

 рівень утилізації відходів виробництва; 
 рівень забруднення природного середовища; 
 частка екологічної чистої продукції. 
Об’єктивність такої оцінки можна забезпечити лише за умови не 

тільки методично правильного обчислення відповідних показників, 
а й порівняння їх динаміки на даному підприємстві за декілька 
років та порівняння з досягнутим рівнем на інших споріднених 
підприємствах. 

Технологічна складова ТТБ підприємства характеризується 
сукупністю способів і прийомів переробки ресурсів та одержання 
готової продукції; комплексом технологічної документації загального 
та спеціального призначення; операціями з видобутку, обробки, 
переміщення, складування, контролю та інших складових частин 
виробничого процесу. 
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Основна ціль економічної безпеки підприємства (ЕБП) – забезпечення 
стійкого функціонування підприємства в теперішньому часі та в 
майбутньому. 

Головні функціональні цілі: 
– забезпечення високої фінансової ефективності роботи, стійкості 

та незалежності підприємства; 
– забезпечення технологічної незалежності та високої конку-

рентоспроможності його технічного потенціалу; 
– висока ефективність менеджменту, оптимальність та ефективність 

його організаційної структури; 
– високий рівень кваліфікації персоналу та його інтелектуального 

потенціалу; 
– мінімізація шкідливого впливу результатів виробничої діяльності 

на довкілля; 
– максимальна правова захищеність усіх аспектів діяльності 

підприємства; 
– захист інформаційного поля комерційної таємниці та досягнення 

необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів; 
– забезпечення безпеки персоналу підприємства, його майна 

комерційних інтересів. 
 

22.2. СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ 
ТА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕБП 

 
Основні функціональні складові ЕБП виражають: 
– фінансову складову – досягнення найбільш ефективного 

використання ресурсів (капіталу, персоналу, прав, інформації, 
технології та устаткування); 

– інтелектуальну та кадрову – збереження та розвиток 
інтелектуального потенціалу підприємства, ефективне управління 
персоналом; 

– техніко-технологічну – ступінь відповідності технологій, які 
використовуються на підприємстві, сучасним світовим аналогам 
відносно оптимізації витрат ресурсів; 

– правову складову – всебічне правове забезпечення діяльності 
підприємства, дотримання діючого законодавства; 

– інформаційну – ефективне інформаційно-аналітичне забез-
печення господарської діяльності підприємства; 

– екологічну – дотримання екологічних норм технології та 
випуску продукції, мінімізація втрат підприємства від забруднення 
довкілля; 

– силову – забезпечення фізичної безпеки робітників підприємства 
та збереження його майна. 
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