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ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ В 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
З розвитком ринкових відносин особливої актуальністі набуває 

проблема забезпечення економічної безпеки підприємства. Економічна 

безпека підприємства - це стан найбільш ефективного використання 

корпоративних ресурсів для запобігання загроз і для забезпечення 

стабільного функціонування підприємства в даний час і в майбутньому [1]. 

Вона є однією з найважливіших умов нормального функціонування і 

розвитку сфери підприємництва в економіці будь-якої країни. Важливість 

обраної теми полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку економічних 

відносин існує безліч загроз економічної безпеки, які можуть призвести до 

банкрутства або закриття підприємства. Тому для усунення цих загроз 
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потрібно раціонально використовувати матеріально-технічну базу 

підприємства, та слідкувати за її оновленням так як вона прямо впливає на 

результати функціонування всього виробничого процесу. А це в свою чергу 

сприяє стабільному розвитку підприємства. 

Найважливіший елемент, який характеризує виробничі можливості 

підприємства залежить від повноти матеріально-технічного забезпечення. 

Безпека підприємства повинна контролювати стан матеріально-технічної 

бази і вживати всіх необхідних заходів щодо своєчасного оновлення 

виробничого обладнання і техніки підприємства. 

Аналізуючи поняття матеріально-технічної бази виробництва, слід 

зауважити, що досліджуване поняття відбиває свою сутність в постійному 

розвитку через процес відтворення. Відтворенням основних фондів (засобів) 

називають постійне повторення i безперервне відновлення засобів праці в 

натуральному i вартісному вираженні. Специфіка відтворення засобів 

виробництва органічно пов’язана з їх участю в процесі виробництва 

впродовж декількох циклів та з поступовим перенесенням вартості на 

продукцію у мipy їх зношення. Одна частина матеріально-технічної бази 

(предмети праці) витрачається в кожному виробничому циклі, інша частина 

(засоби виробництва) використовується багаторазово, втрачає корисні 

властивості і також потребує оновлення. Поступове зношення основних 

фондів втілюється в амортизаційних відрахуваннях, які зараховуються до 

складу витрат виробництва. З цих відрахувань створюється амортизаційний 

фонд, грошові ресурси якого використовуються на забезпечення простого i 

розширеного відтворення. Втрачена або знижена споживча вартість засобів 

праці постійно відтворюється в процесі оновлення [2]. 

Стабільність підприємства в більшості залежить від оновлення 

матеріально-технічної бази, а саме: модернізація або заміна старої техніки на 

нову; капітальне будівництво або придбання нових основних засобів; 

впровадження передових засобів виробництва та технологій; розширення  

цехів основного виробництва шляхом додавання нових одиниць техніки, 
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комунікацій; поточний ремонт; проведення ремонту поміщень та споруд; 

технічне переозброєння; науково-технічний процес і т. п. 

Отже, оновлення матеріально-технічної бази представляє собою заміну 

та вдосконалення технічних засобів виробництва, які підвищують його 

ефективність, тому матеріально-технічна база заслуговує уваги з боку 

економічної безпеки підприємства, так як своєчасне відновлення та якісний 

контроль за засобами виробництва сприятиме більш ефективному та 

стрімкому збільшенню економічних вигод та усуненню загроз щодо 

можливого банкрутства підприємства.  
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