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Економічною основою конкуренції стали''відносини в сфері виробництва. Тут 
основні зусилля конкурентів спрямовані на боротьбу за конкурентоспроможність 
[1]:

- створення конкурентоспроможної продукції, що відповідає потребам ринку і 
запитам кінцевих споживачів;

- використання при розробці нової іфодукції або вдосконалення продуїсції, що 
випускається передових досягнень науково-технічного прогресу і випуск 
принципово нової продуїсції; ■

- постійне зниження витрат виробництва на всіх етапах і у всіх ланках 
технологічного процесу;

узгодження, зі споживачем (на великі поставки) цін до початку випуску 
продукту і встановлення щн на нову продукцію з урахуванням умов збуту на 
конкретному ринку; .

- боротьба фірм за джерела сировини доповнюється боротьбою за 
підпорядкування всіх вертикальних ступенів виготовлення товарів від сировини і 
напівфабрикатів до комплектуючих вузлів;

використання внутрішньофірмових зв'язків для підвищення 
конкурентоспроможності продукції, що випускається і отримання переваг у 
конкурентній боротьбі;

- передача ліцензій та передової технології своїм дочірнім компаніям, 
маніпулювання цінами, підвищення рівня якості та новизни продукції' на 
закордонних підприємствах.
Список література: 1. Гончарук Т. І. Конкуренція: сучасна економічна характеристика та 
особливості /  Т.І. Гончарук // Актуальні проблеми економіки. — 2004. -  № 2. -  С. 130-145. 2. 
Халінін С. Проблеми і пріоритети конкурентоспроможності економіки України. /  С. Халінія // 
Економіст. -  2007. -  №2. -  С. 22—24.
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■ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ЩДПРИЄМСВА

Економічна .безпека підприємства (фірми, організації-) -  цей такий стан 
корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, 
техніки і устаткування) і підприємницьких можливостей, при якому гарантується 
найефективніше їх використання для стабільного функціонування і динамічного 
науково-технічного і соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім 
негативним діям (загрозам). 1
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Економічна безпека оцінюється за певними критеріями — показниками 
індикаторами. Найважливішими з них є: структура ВВП, обсяг і темпи розвитку 
промисловості, обсяг і динаміка інвестицій; природно-ресурсний виробничий і 
науково-технічний потенціали країни; ефективність використання ресурсів; 
конкурентоспроможність економіки на внутрішньому та зовнішньому ринках; темпи 
інфляції; рівень безробіття; якість життя, тобто ВВП на душу населення, ступінь 
диференціації доходів, забезпеченість населення матеріальними благами й 
послугами; дефіцит бюджету та державного боргу; енергетична залежність; 
інтегрованість у світову економіку.
, Основними внутрішніми загрозами слід вважати: у науково-технічній сфері:

. руйнування науково-технічного потенціалу, зменшення науково-технічних 
розробок, скорочення потенціалу фундаментальної науки, невизначеність державної 
науково-технічної політики, відплив наукових кадрів за кордон або в іншу сферу 
діяльності; в економічній сфері: скорочення обсягів виробництва у провідних 
галузях, розрив господарських зв’язків, монополізація економіки, криміналізація 

.. суспільства, наявність структурних диспропорцій, великий внутрішній борг, 
високий рівень зношеності основних засобів, енергетична'криза, низький рівень 
продуктивності праці та інвестиційної діяльності; високий рівень інфляції та 
безробіття, зростання «тіньової» економіки, низький платоспроможний попит 
населення, цінові диспропорції між промисловістю та сільським господарством, 
загроза втрати продовольчої незалежності країни, масове ухиляння від сплати 
податків; у соціальній сфері: поглиблення диференціації доходів, бідність, 
погіршення структури харчування, зменшення доступності освіти та медичних 
послуг, погіршення якості життя, соціальна незахищеність значних верств 
населення, зниження народжуваності, зростання смертності, неконтрольовані 
міграційні процеси.

До зовнішніх загроз економічній безпеці країни належать: економічна 
залежність від імпорту, від’ємне зовнішньоторговельне сальдо, нераціональна 
структура експорту —  надмірний вивіз сировинних ресурсів, втрата позицій на 
зовнішніх ринках, зростання зовнішньої заборгованості, нераціональне 
використання іноземних кредитів, неконтрольований відплив валютних ресурсів за 
кордон, розміщення їх в зарубіжних банках.

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що серед основних 
заходів для реалізації шляхів запобігання внутріїпнім загрозам техніко- 
технологічної складової економічної безпеки на підприємстві є такі заходи: 
використання більш прогресивної техніки і технології або підтримка наявної у 
доброму технічному стані; упровадження маловідходних і безвідходних технологій 
виробництва; закупівля високоякісної сировини, матеріалів тощо; більш якісна 
підготовка сировини і матеріалів до виробництва; комплексне використання 
сировини на підприємстві; упровадження трудової політики, спрямованої на 
раціональне використання наявних матеріальних ресурсів тощо.
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і .Запобігання внутрішнім загрозам тейгіко-технологітаоГ’скйадбвої-'"в розрізі 
основних засобів стає можливим за таких умов: звільнення підприємства від зайвого 
обладнання, машин та інших основних засобів або здані їх в оренду; своєчасного і 
якісного проведення планово - запобіжних і капітальних ремонтів; придбання 
високоякісних основних засобів; підвищення рівня кваліфікації обслуговуючого 
персоналу; своєчасного оновлення, особливо активної частини, основних засобів з 
метою недопущення надмірного морального і фізичного зносу; підвищення 
коефіцієнта змінності роботи підприємства, якщо в цьому є економічна доцільність; 
покращання якості підготовки- сировини і матеріалів до процесу виробництва; 
підвищення рівня механізації й автоматизації виробництва; забезпечення там, де це 
економічно доцільно, централізації ремонтних служб; підвищення рівня 
концентрації, спеціалізації і комбінування виробництва; впровадження нової техніки 
і прогресивної технології - маловідходної, безвідходної, енерго- і 
паливозберігаючої; удосконалення організації виробництва і праці з метою 
скорочення втрат робочого часу і простою в роботі машин і обладнання.

Оптимальне поєднання зусиль підприємства в напрямку зменшення негативного 
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів яіс очікуваного ефекту надасть зміцнення 
рівня економічної безпеки як у цілому, так і в розрізі окремих складових техніко- 
технологічної, фінансової та кадрової. Формування системи економічної безпеки 
підприємств є однією з актуальних проблем сучасної економічної науки. Останнє 
підлягає зовнішньому і внутрішньому негативному впливу, що робить підприємство 
більш складною й більш відкритою системою, всередині й навколо якої формуються 
загрози, що вимагає створення спеціального механізму їх усунення. Таким чином, 
цільовою спрямованістю системи управління економічною безпекою підприємства є 
формування адаптивних реакцій на дію загроз у будь-якій сфері його 
життєдіяльності і, як наслідок, — забезпечення стабільного і максимально 
ефективного функціонування підприємства на цей момент часу та високого 
потенціалу розвитку в майбутньому. .
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Д. К  МАЛЮКИНА, соискатель, научной степени канд. зкон, наук, Харьковский 
национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева :

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ АГРАРНЫХ. ПРЕДПРИЯТИЙ

Для достижения экономической стабильности Украины и обеспечения 
экономического роста ее субъектов, приоритетной задачей экономической политики 
является поддержание постоянного уровня национальной безопасности, который
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