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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). 

Економіка підприємства 

67 
 

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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б) досягнення отримуються в результаті аналізу процесу в цілому з 
переліком організаційних меж на підприємстві; 

в) підприємства йдуть на повну відмову від старих традицій; 
г) усі відповіді не вірні. 
 
16. Бізнес-модель компанії дозволяє підвищити ефективність 

діяльності і стійкість кампанії на ринку: 
а) ефективна взаємодія з внутрішнім середовищем, мінімізація 

витрат і оптимізація інвестицій; 
б) підвищується гнучкість організації, знижується конкуренто-

здатність підприємства; 
в) підвищується конкурентоздатність підприємства, ефективна 

взаємодія з внутрішнім середовищем; 
г) підвищується конкурентоздатність підприємства, ефективна 

взаємодія із зовнішнім середовищем. 
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Продовж. табл. 6 
Зведені результати здійснення 
заходів технічного розвитку 

За окремими напрямками технічного розвитку: 
− зниження матеріальних витрат і собівартості 
товарної продукції; 
− приріст виробничої потужності підприємства; 
− відносне вивільнення працівників 
Для всієї сукупності заходів: 
− загальні витрати та результати 
− динаміка основних техніко-економічних показ-
ників 

 
Головним недоліком чинного нині в Україні порядку розробки 

програми (планів) технічного розвитку підприємства є механічне 
«підсумовування» різних пропорцій, брак їхньої реальної інтеграції 
в єдиний цілеспрямований комплекс заходів. Подолати цей недолік 
дає змогу попереднє опрацювання програми (плану) технічного 
розвитку, в так званому, режимі групової роботи. Мета такої роботи 
полягає в ретельному перегляді та узгодженні пропозицій, що 
рекомендуються для включення до проекту програми (плану). Саму 
роботу потрібно проводити у вигляді проблемної наради, учасниками 
якої мають бути керівники підприємства і група експертів, включаючи 
незалежних. Це певною мірою забезпечить здійснення конкурсного 
відбору конкретних об’єктів і напрямків технічного розвитку під-
приємства. 

 
5.3. ВПЛИВ НТП НА ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Науково-технічний прогрес (НТП) – це постійний процес створення 
нових і вдосконалення застосовуваних технологій, засобів виробництва і 
кінцевої продукції з використанням досягнень науки. Іншими 
словами, це процес нагромадження та практичної реалізації нових 
наукових та технічних знань, цілісна технічна система «наука-
техніка-виробництво», що охоплює декілька стадій: фундаментальні 
теоретичні дослідження; прикладні науково-дослідні роботи; дослідно-
конструкторські розробки; освоєння технічних нововведень; наро-
щування виробництва нової техніки до потрібного обсягу, її засто-
сування (експлуатація) протягом певного часу та постійна заміна 
новими, ефективнішими зразками. 

Фундаментальною базою технічного розвитку будь-якого під-
приємства стають всі пріоритетні напрямки науково-технічного 
прогресу. Технічний розвиток відображає процес формування та 
вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, що повинен 
бути постійно зорієнтованим на кінцеві результати його виробничо-
господарської, комерційної чи іншої діяльності. 
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