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22.2.1. Фінансова складова ЕБП 
 

Серед функціональних складових економічної безпеки фінансова 
складова вважається провідною та вирішальною, оскільки за ринкових 
умов господарювання фінанси є «двигуном» будь-якої економічної 
системи 

Загальна схема процесу охорони фінансової складової ЕБП 
полягає в: 

1. Аналізі загроз негативних дій щодо політико-правової складової 
економічної безпеки. 

2. Оцінці поточного рівня забезпечення фінансової складової ЕБ. 
3. Оцінці ефективності запобігання можливій шкоді від негативних 

дій щодо фінансової складової ЕБ. 
4. Плануванні комплексу заходів із забезпечення фінансової 

складової ЕБ та розробці рекомендацій щодо його реалізації. 
5. Бюджетному плануванні практичної реалізації пропонованого 

комплексу заходів 
6. Плануванні корпоративних ресурсів. 
7. Оперативній реалізації запланованих дій у процесі здійснення 

суб’єктом господарювання фінансово-господарської діяльності. 
Але процесу охорони фінансової складової передує оцінка загрози 

економічній безпеці, що мають політико-правовий характер і 
включають: 

– внутрішні негативні дії – неефективне фінансове планування 
та управління активами, малоефективна ринкова стратегія, помилкова 
цінова та кадрова політика тощо; 

– зовнішні негативні дії – спекулятивні операції на ринку 
цінних паперів, цінова та інші форми конкуренції, лобіювання 
конкурентами недостатньо продуманих рішень органів влади; 

– форс-мажорні обставини – стихійне лихо, страйки, військові 
конфлікти та обставини, наближені до форс-мажорних – несприятливі 
законодавчі акти, ембарго, блокада, зміна курсу валют тощо. 

 
22.2.2. Інтелектуальна та кадрова складові 
 
Охорона інтелектуальної та кадрової складових економічної 

безпеки охоплює взаємопов’язані і водночас самостійні напрямки 
діяльності того чи іншого підприємства: 

 перший – зорієнтовано на роботу з персоналом фірми, на 
підвищення ефективної діяльності всіх категорій персоналу; 

 другий – націлено на збереження і розвиток інтелектуального 
потенціалу, тобто сукупності прав на інтелектуальну власність або 
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Тема 5 
ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА 

БАЗА ТА ВИРОБНИЧА 
ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 
5.1. Показники рівня техніко-технологічної бази підприємства 
5.2. Зміст плану технічного розвитку підприємства 
5.3. Вплив НТП на технічний розвиток підприємства 
 

5.1. ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Техніко-технологічна база (ТТБ) підприємства виробничої сфери – 

системна сукупність найбільш активних елементів виробництва, що 
визначає технологічний спосіб одержання продукції (виконання робіт, 
надання послуг), здійснюваний за допомогою машинної техніки 
(устаткування, приладів, апаратів), різноманітних транспортних, 
передавальних, діагностичних та інформаційних засобів, організованих 
у технологічні системи виробничих підрозділів і підприємства в 
цілому. 

ТТБ кількісно та якісно відрізняється від основних виробничих 
фондів (виробничого апарату) підприємства. До складу технічної 
компоненти бази входять лише ті види знарядь і засобів праці, що 
беруть безпосередню участь у реалізації виробничих технологій. Це 
дозволяє виокремлювати особливі сукупні характеристики, що 
випливають з об’єктивно необхідного техніко-технологічного розвитку 
виробництва та виявляти взаємозв’язки, пріоритети, чинники і способи 
оновлення та підвищення ефективності системного функціонування 
технологічних процесів. 

Оцінку технічного рівня різногалузевих підприємств доцільно 
проводити періодично (один раз на кілька років) у процесі аналізу 
та узагальнення певної системи показників, які відображають ступінь 
технічної оснащеності праці персоналу, рівень прогресивності 
застосовуваної технології, технічний рівень виробничого устаткування, 
рівень механізації та автоматизації основного та допоміжного 
виробництва. 

Для визначення ступеня технічної оснащеності праці розраховується 
її фондоозброєність та енергоозброєність. 
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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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