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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні проблемі забезпечення економічної
безпеки на мікрорівні ще не приділяється достатньої
уваги, а інколи ця проблема відсувається і на другий
план. Як результат зазначеного, фактичною є збит+
ковість майже половини вітчизняних підприємств,
що, у свою чергу, негативно впливає як на загально+
економічну ситуацію в нашій країні, так і на усі сфе+
ри суспільного життя та в подальшому загрожує
серйозними ускладненнями. Наочним підтверджен+
ням цієї тези є нищівні результати фінансової кризи
2008 року, наслідки якої ще відчутні. Суттєві пози+
тивні зміни є можливими виключно завдяки при+
діленню належної уваги теоретичним розробкам
проблемі економічної безпеки підприємства та прак+
тично му ї х вико ристанню ко жним суб'єкто м
підприємницької діяльності.
Питанням забезпечення економічної безпеки
підприємств присвятили свої роботи: О. Ареф'єва,
О. Бандурка, М. Бендиков, І. Бланк, В. Духов, З. Жив+
ко, М. Камлик, І. Керницький, О. Кириченко, Д. Ко+
вальов, Г. Козаченко, Л. Лігоненко, О. Ляшенко Е.
Олейников, В. Ортинський, І. Плєтникова, В. Поно+
марьов, В. Сідака, Т. Сухорукова та ін. Однак, про+
блемам техніко+технологічної безпеки, в т.ч. і моні+
торингу її рівня, сьогодні приділяється надзвичай+
но мало уваги, попри те, що саме вона набуває особ+
ливої важливості і є однією із умов життєздатності
та конкурентоспроможності підприємств.
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Метою статті є обгрунтування основних мето+
дичних засад створення системи моніторингу техні+
ко+технологічної безпеки на видавничих та полігра+
фічних підприємствах.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Вітчизняні та закордонні науковці, зокрема, такі
як О. Ареф'єва [1], В. Ортинський [2], Д. Ковальов,
Т. Сухорукова [3], Е. Олейников [4], Н. Реверчук [6]
та ін., у структурі економічної безпеки підприємства
за функціональними складовими виділяють поруч із
іншими і техніко+технологічну безпеку. Значення
цієї складової є різним і суттєво залежить від спе+
цифіки господарської діяльності певного підприєм+
ства.
У відповідності до мети статті, потрібно зазна+
чити, що високий рівень конкурентоспроможності
друкованої продукції, а відтак, і самого видавничо+
го чи поліграфічного підприємств, а в подальшому і
рівень їх економічної безпеки безпосередньо зале+
жить від техніко+технологічної основи виробницт+
ва, тобто технології виробничого процесу, наявності,
якісних параметрів та ефективності використання
основного капіталу, до складу якого входять основні
засоби та нематеріальні активи.
Поруч із визначенням техніко+технологічної
складової у структурі економічної безпеки підприє+
мства, науковому обгрунтуванню її суті, удоскона+

Економiка та держава № 11/2011

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Ранжування рівнів безпеки
ленню методичних засад управління приділяється
надзвичайно мало уваги. Так, в монографії Н. Ревер+
Ɋɿɜɟɧɶ ɛɟɡɩɟɤɢ
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
чука техніко+технологічна безпека підприємства
ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ
0 – 0,2
(ТТБП) трактується як "…захист від можливих вит+
ɧɢɡɶɤɢɣ
0,2 – 0,4
рат унаслідок використання застарілої техніки і тех+
ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ
0,4 – 0,6
нології виробництва продукції, неефективної орга+
ɜɢɫɨɤɢɣ
0,6 – 0,8
нізації виробничого процесу" [7].
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ
0,8 – 1,0
У навчальному посібнику В. Ортинського, І. Кер+
ницького, З. Живко та ін. зазначається, що ТТБП по+ до розробленого алгоритму (рис. 1). Основою влас+
ляг ає у рі вні відпо ві дно сті засто со вуваних на ної методики є поєднання індикативного та ресурс+
підприємстві технологій найкращим світовим анало+ но+функціонального підходів до оцінки економічної
гам за оптимізації витрат [2].
безпеки підприємства із частковим усуненням їх не+
Беручи за основу процитовані вище визначення, доліків та врахуванням специфіки ВПГ.
Одним із важливих кроків у процесі створення
нами пропонується наступне трактування ТТБП: як
складової економічної безпеки, пріоритетним зав+ системи моніторингу, на наш погляд, є проведення
данням для якої є захист від негативних чинників з градації рівнів безпеки. З метою достовірної харак+
метою створення та найбільш ефективного викори+ теристики рівня безпеки як передумови прийняття
стання технічної бази та технологічних процесів для адекватних управлінських рішень, пропонується ви+
забезпечення високого рівня конкурентоспромож+ ділити п'ять рівнів безпеки та здійснювати їх оцінку
за розробленою школою (табл. 1).
ності підприємства [5].
Дослідження специфіки функціонування підпри+
Спираючись на сформоване визначення, на нашу
точку зору, ТТБП повинна характеризуватися таки+ ємств ВПГ в процесі підготовки та виготовлення дру+
кованої продукції дозволило виділити, для потреб
ми ознаками:
— якістю і відповідністю потребам ринку тех+ здійснення якісного моніторингу рівня ТТБП, кілька
нологічного процесу виробництва та основного капі+ ключових напрямів (табл. 2).
Кожен із визначених напрямів пов'язаний із важ+
талу;
— захищеністю від негативного впливу зовнішніх ливою характеристикою наявності, стану та ефек+
тивності використання основного капіталу. Для виз+
і внутрішніх загроз;
— здатні стю техніко+ технолог ічно ї осно ви начення рівня безпеки кожного напряму були сфор+
підприємства забезпечувати його високу конкурен+ мовані групи найбільш важливих показників, визна+
чення яких мо жливе і до ці ль не на б удь +яко му
тоспроможність;
— за рахунок високої ефективності використан+ підприємстві ВПГ. За результатами багаторічного
ня технічної бази та технологічного процесу забез+ дослідження практики функціонування видавничих
структуру та поліграфічних підприємств нами була
печувати сталий розвиток підприємства.
Реалізація усіх перелічених вище аспектів знач+ здійснена градація можливих значень кожного по+
ною мірою залежить від ефективності здійснення мо+ казника щодо рівня безпеки та визначена його пи+
ніторингу з метою своєчасного визначення поточно+ тома вага у певній групі. В комплексі усі здійснені
го рівня безпеки, виявлення та ідентифі+
кації загроз, їх діагностики і на основі цьо+
Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
го прийняття адекватних управлінських
рішень в системі економічної безпеки.
Важлива і пріоритетна роль моніторин+
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɌɌȻɉ
гу спричинила інтерес науковців до вирі+
шення цієї складної проблеми шляхом роз+
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɌɌȻɉ
роблення певних методичних підходів до
організації процесу діагностики зовнішнь+
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɝɪɨɡ ɧɚ ɌɌȻɉ
ого і внутрішнього середовища підприєм+
ства, виявлення ознак та рівня загроз. По+
при це, доцільно зауважити, що більшість
наукових напрацювань стосуються визна+
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɌɌȻɉ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ
чення загального рівня економічної безпе+
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɿɽɪɚɪɯɿɽʀ ɡɚɝɪɨɡ
ки. Водночас відсутня достатня конкрети+
зація за певними функціональними сфера+
Ɋɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɌɌȻɉ ɡɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɸ ɞɥɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɪɿɜɧɹ
ми, що унеможливлює проведення всесто+
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɪɿɜɧɹ ɡɚɝɪɨɡ
роннього моніторингу, а відтак, залишає
поза увагою значну кількість загроз та
зменшує ефективність функціонування си+
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ
стеми ЕБП.
Здійснене теоретичне дослідження доз+
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɬɚ ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ
волило виділити ряд методик, які викорис+
товуються для моніторингу економічної
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɮɟɪ ɌɌȻɉ
безпеки підприємства: індикативний, еко+
номіко+математичний, ресурсно+функціо+
нальний, прибутково+інвестиційний, еко+
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɌɌȻɉ
номічної дієвості тощо [1—4; 6—7], охарак+
теризувати їх позитивні сторони та недо+
Ʉɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɌɌȻɉ
ліки. Отримані результати стали підгрун+
тям для розроблення власної методики мо+
ніторингу ТТБП, яка, будучи складовою
Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɪɿɜɧɹ ɌɌȻɉ
загальної системи ЕБП, дозволила б чітко
визначати, ідентифіковувати та характери+
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ
зувати загрози для техніко+технологічної
безпеки підприємств, зокрема видавничо+
Рис. 1. Алгоритм побудови системи моніторингу ТТБП
поліграфічної галузі (ВПГ), у відповідності

www.economy.in.ua

109

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Основні напрями діагностики ТТБП
та їх градація

лежать до видавничо+поліграфічної галузі, тобто
спеціалізують на підготовці та виготовленні друко+
ваної продукції, схожі за масштабами виробництва,
вартістю активів, кількістю працівників, але відрізня+
ються за географічним розташуванням, сегментом
основного ринку, асортиментом продукції і т.д., тоб+
то формують доволі репрезентативну вибірку.
"Нормальний" рівень ТТБП визначений для
ПрА Т "Бі б ль о с", а для
ПрАТ "Глобус" та ПрАТ
"Одеська книжкова фаб+
рикани" — "низький".
Отримані результати у
вигляді загального рівня
ТТБП та виявлених загроз
можуть стати основою для
розроблення відповідних
механізмів забезпечення
їх економічної безпеки.
ВИСНОВОК
Розроблені методичні за+
сади моніторингу техніко+
технологічної безпеки по+
кликані частково вирішити
складну та водночас важли+
ву проблему забезпечення
належного рівня економічної
безпеки підприємств ВПГ,
зокрема в частині отримання
достовірної інформації щодо
рівня їх безпеки у техніко+
технологічній сфері.
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безпеки підприємств ВПГ (рис. 2).
С.К. Реверчука. — Львів: ЛФМАУП, 2000. — 192 с.
Апробацію розробленої методики моніторингу
7. Реверчук Н.Й. Управління економічною безпе+
ТТБП було здійснено шляхом проведення відповід+ кою підприємниць+ких структур: моногр. / Н.Й. Ре+
ного аналітичного дослідження в умовах трьох верчук. — Львів: ЛБІ НБУ, 2004. — 195 с.
підприємств, які за специфікою своєї діяльності на+ Стаття надійшла до редакції 22.08.2011 р.
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