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забезпечує дієвий вплив на фактори, стан яких обу-
мовлює результат діяльності об’єкту управління. 
Визначено, що під час аналізу внутрішніх факто-
рів управління підприємством слід використову-
вати поняття «механізм управління підприємством», 
зовнішніх – «механізм взаємодії з іншими підприєм-
ствами і організаціями». 

Механізм управління являє собою комплексну сис-
тему управління, складовими частинами якої є кон-
кретні механізми управління (економічний, організа-
ційний, соціальний, правовий та ін.), які в сукупності 
здатні забезпечити збалансоване й ефективне функці-
онування єдиної системи управління підприємством. 
Встановлено, що основою ефективного функціону-
вання будь-якого механізму є узгоджена, цілеспрямо-
вана, взаємодоповнююча дія всіх його складових час-
тин, особливо в нестійкому середовищі. Отже, загальні 
теоретичні та практичні положення щодо побудови 
механізму управління можна застосовувати в процесі 
розробки механізму управління окремими напрямами 
господарської діяльності. Таким чином, розгляд меха-
нізмів управління має відбуватися не з позиції визна-
чення їх функцій, а в контексті обґрунтування страте-
гії суспільно-ефективного розвитку підприємства та її 
реалізації в усіх різноманітних аспектах. До основних 
з них, які співпадають з основними видами діяльності 
підприємства в сучасному глобальному і національ-
ному конкурентному середовищі, відносяться: орга-

нізаційний, виробничо-технічно-технологічний, інно-
ваційно-інвестиційний, податковий, маркетинговий, 
зовнішньоекономічний, соціальний, екологічний та 
інші механізми.
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Постановка проблеми. Одним із напрямів дослі-
джень економічної науки, що відповідає найважли-
вішим потребам сучасності, є економічна безпека 
діяльності підприємств. Систематичний пошук від-
повідей на питання, які пов’язані з економічною 

безпекою суб'єктів підприємництва, викликає заці-
кавленість із боку вчених і практиків-управлінців, 
політиків, підприємців. Це пояснюється визнанням 
домінуючої ролі економіки в забезпеченні внутріш-
ньої та зовнішньої безпеки суб’єктів господарювання.
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Сучасні підходи до розуміння сутності економіч-

ної безпеки та формування відповідних стратегій 
управління не вичерпують усієї складності такого 
системного явища. Наприклад, розгляд індикаторів 
визначення рівня економічної безпеки є важливим 
напрямом вивчення, оскільки метою економіки є 
задоволення потреб населення за протистояння дес-
табілізуючій дії факторів, які утворюють загрозу 
нормальному розвитку країни. Одним із таких інди-
каторів може бути конкурентоспроможність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню та розвитку загальної теорії та практики 
забезпечення і регулювання економічної безпеки 
відводилось значне місце в працях багатьох відо-
мих українських та зарубіжних учених, зокрема: 
В.М. Геєця, В.А. Ілляшенко, В.І. Мунтіяна, О.Ф. Нові-
кової, Є.О. Олейнікова, Г. Пастернак-Таранушенко, 
О.С. Поважного, Г.П. Ситника, В.Т. Шлемко. Зна-
чним внеском у розвиток науки управління еконо-
мічною безпекою підприємства є праці таких укра-
їнських учених, як: Т.Н. Гладченко, Г.В. Козаченко, 
О.М. Ляшенко, В.П. Пономарьов. 

Мета статті полягає у розгляді основних аспек-
тів категорії «конкурентоспроможність», вивченні 
взаємозв’язку між конкурентоспроможністю та еко-
номічною безпекою окремих суб’єктів господарю-
вання, аналізі понятійного апарату дефініції «еконо-
мічна безпека».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття економічної безпеки можна розглядати за 
двома напрямами: з одного боку, це забезпечення 
державою економічної безпеки залежним від неї 
суб’єктам, а з іншого – забезпечення економічної 
безпеки держави цими суб’єктами. І ці два напрями 
є взаємопов’язаними та доповнюють один одного. 
Історичний досвід свідчить, що приватний бізнес, 
підприємці та громадяни стають більш зацікавле-
ними у зміцненні держави (крім диктаторських та 
тоталітарних режимів) та захисті її інтересів, якщо 
ефективніше розвивається економіка країни. 

У розвинутій ринковій економіці держава не 
тільки гарантує суспільству дотримання принци-
пів свободи підприємництва, свободи конкуренції 
та особистої свободи – вона є водночас і надійною 
опорою у світовій інтеграції. Із таким твердженням 
можна погодитися, зважаючи на те, що питання еко-
номічної безпеки стає найбільш популярним саме в 
складні для економіки держави періоди, коли поси-
люється диференціація суб’єктів господарювання за 
фінансовою складовою [4, с. 44].

Економічна безпека являє собою динамічний 
інститут, який, використовуючи свої економічні та 
політичні властивості в ринковій системі господа-
рювання, виконує функції забезпечення ефективної 
економічної діяльності всіх підрозділів та підсистем, 
функції по формуванню та підтримці відповідної 
конкурентоспроможності та функції захисту еконо-
мічних інтересів [4, с. 45].

Економічні категорії – конкурентоспроможність 
та економічна безпека – як характеристики еконо-
мічної системи перебувають у тісній взаємодії, котра 
в умовах глобалізації набуває додаткових акцентів. 
Конкурентоспроможність може розглядатися як без-
посередній індикатор рівня економічної безпеки, 
оскільки остання є одним із базисних напрямів дер-
жавної політики здійснення національної безпеки, 
характеризує здатність національної економіки до 
розширеного самовідтворення.

Зростання зацікавленості до вивчення такої кате-
горії, як «конкурентоспроможність», пояснюється 

ускладненням взаємозв'язків та взаємозалежності 
фірм і компаній різних країн, між якими сформо-
вано коопераційні зв’язки. Якщо конкурентоспро-
можність розглядати як критерій і мету розвитку 
економічної системи, тоді економічна безпека являє 
собою необхідну умову для її існування та розвитку.

Найбільш сприятливою є ситуація, коли відпо-
відні характеристики факторів мікрорівня як інди-
каторів конкурентоспроможності та економічної без-
пеки окремих суб’єктів господарювання створюють 
водночас високу конкурентоспроможність та достат-
ній рівень економічної безпеки країни.

У самому загальному вигляді під конкуренто-
спроможністю розуміють наявність властивостей, що 
створюють переваги для суб'єкта економічної діяль-
ності (конкурентної боротьби). Носіями конкурент-
них переваг можуть бути різні предмети або катего-
рії конкурентоспроможності: види продукції, окремі 
підприємства й організації або їх групи, які утворю-
ють галузеві або конгломератні об'єднання, і, наре-
шті, окремі країни або їх об’єднання (регіональні, 
політичні, етнокультурні), що ведуть конкурентну 
боротьбу за лідерство в різних сферах міжнародних 
економічних відносин [8, с. 11]. 

Конкурентні переваги зазвичай досягаються пев-
ними групами факторів, серед яких основними є:

ресурсні – володіння ресурсами особливої якості 
або кількості;

операційні – характеризують ступінь або ефек-
тивність використання наявних ресурсів;

програмно-стратегічні – наявність стратегії розви-
тку суб’єкта – носія конкурентних переваг та якість 
цієї стратегії.

Перші дві переваги є цілком традиційними і 
пов’язані між собою тим, що наявність ресурсів є 
основою для ефективного їх використання, оскільки 
накопичені основні виробничі фонди і кваліфіковані 
кадри дають змогу підприємствам ефективно вико-
ристовувати ці природні ресурси. Роль програмно-
стратегічної переваги визначається тим, що в умовах 
глобалізації економіки конкурентна боротьба фак-
тично перетворюється у боротьбу стратегій на всіх 
рівнях. Відтак, стратегічний компонент стає провід-
ною характеристикою конкурентоздатності, оскільки 
пов’язаний із формуванням і використанням такого 
потенціалу ринкового суб’єкта, ефективний розвиток 
і реалізація якого можуть бути здійснені тільки від-
повідно до стратегії, що розроблена заздалегідь.

Формування конкурентних переваг між собою 
тісно пов'язане, однак саме ця обставина сьогодні 
далеко не завжди враховується, тому зазвичай кон-
курентоспроможність розглядається тільки на мікро- 
і макрорівні, де під мікрорівнем розуміється рівень 
підприємства, а макрорівню відповідає країна. Такий 
підхід має право на існування, однак у ньому фак-
тично зникає конкурентоспроможність товарів – той 
рівень, на якому кожний покупець (споживач), при-
ймаючи рішення щодо покупки товару, підтверджує 
його конкурентоспроможність практично щодня, 
тобто товарний світ, хоча він генетично і створю-
ється підприємствами, компаніями та фірмами, але 
має свою специфіку, яка виявляється у впливах на 
нього споживача. До того ж за конкуренції товарів, 
тобто виявленні їхніх переваг покупцями, останніх 
часто цікавить не стільки, хто їх зробив (сучасною 
ринковою мовою – бренд), скільки їх реальні якість і 
ціна. Хоча відносно багатьох товарів виробник і його 
бренд для покупця мають дуже велике значення, і 
цей зв'язок має тенденцію до зростання в міру зміни 
ролі споживачів на ринку [8, с. 12].
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Конкурентоспроможність, з одного боку, відобра-
жає вимоги ринку, а з іншого – орієнтує суб'єкти 
конкурентної боротьби на здійснення активних дій 
щодо завоювання ринкових позицій, їх утримання, 
зміцнення й розширення. Зазначена характерис-
тика орієнтує економічних агентів на більш активну 
або навіть більш агресивну – у позитивному сенсі – 
діяльність [8, с. 13].

Варто зазначити, що існування єдиного визна-
чення терміну «конкурентоспроможність» немож-
ливе, що пояснюється різним трактуванням даної 
дефініції науковцями і дослідниками. 

На думку певних науковців, конкуренція виступає 
як особливий вид взаємовідносин між людьми, орга-
нізаціями або підприємствами, територіями і харак-
теризується боротьбою за кращі позиції на ринку. 
Як відзначають дослідники, предметом конкуренції є 
товар, і те, наскільки даний товар відповідає потребам 
і вимогам споживачів, буде визначати їх прихиль-
ність та відданість[3, с. 54; 5, с. 47; 7, с. 51].

Окремі дослідники визначають, що конкуренто-
спроможність підприємств залежить від рівня кон-
курентоспроможності продукції. До того ж конку-
рентоспроможність підприємства розглядається як 
відносний параметр, який характеризує відмін-
ності розвитку підприємства порівняно з конкурен-
тами [3, с. 55; 7, с. 50].

Конкурентоспроможність включає ефектив-
ність як складову категорію та описує складні 
взаємозв'язки суб'єктів господарювання, окремих 
фірм і корпорацій, їх галузевих об’єднань і націо-
нальних господарств окремих країн. Ефективність 
є відношенням витрат до результатів, що показує, 
наскільки результативно передбачається використо-
вувати наявні в розпорядженні суб’єкта конкурент-
ної боротьби ресурси. Тобто конкурентоспроможність 
виражає потенціал, здатність до ведення успішної 
конкурентної боротьби, проте який може бути і нере-
алізованим [8, с. 20]. 

Особливим є те, що конкурентоспроможним у 
принципі може бути й малоефективний ринковий 
суб’єкт, оскільки конкурентоспроможність може 
досягатися не тільки продуктивним поліпшенням 
своїх власних характеристик, але й шляхом викорис-
тання різноманітних заходів із блокування розвитку 
конкурентів, Дослідники визначають, що деструк-
тивні заходи, так звані «інституціональні пастки», 
нерідко можуть забезпечити стійкі лідируючі позиції 
підприємству на певний строк [2, с. 53]. 

Ступінь захисту, що забезпечується підприєм-
ствами від аналогічних заходів, значною мірою 
визначає рівень їх конкурентоспроможності, яка в 
такому контексті спрямована на забезпечення еконо-
мічної безпеки (підприємства або країни) [8, с. 20].

Тому зазвичай конкурентоспроможність включає 
поняття економічної безпеки, без забезпечення якої 
ні окрема фірма, ні країна не можуть зберігати ефек-
тивні ринкові позиції тривалий час в умовах сучасної 
світової економіки. Особливої важливості цей фак-
тор набуває під час оцінки конкурентоспроможності 
країни (тобто на макрорівні), оскільки між країнами 
в цьому відношенні практично поки ще не створене 
єдине правове поле.

Отже, поняття конкурентоспроможності де-факто 
включає поняття ефективності й доповнюється 
тим, що вимагає забезпечення економічної безпеки, 
оскільки навіть високоефективний економічний 
суб’єкт, не забезпечений необхідним рівнем захисту 
від конкурентів, ще не може вважатися конкурен-
тоспроможним. Якщо не побудована система такої 

безпеки, конкурентні переваги його не врятують 
і більш того – можуть бути використані конкурен-
тами. Тому, на думку дослідників, конкурентоспро-
можність інтегрує в собі ефективність і безпеку [8].

Серед безлічі факторів, що визначають підходи 
до вирішення проблеми економічної безпеки, виді-
ляють два. Перший – це стан національної еконо-
міки, рівень її конкурентоспроможності. Другий – 
загострення конкуренції у світовому господарстві, 
боротьба за відповідне місце у світовому економіч-
ному табелі про ранги. Звідси випливає, що в усіх 
випадках фактор часу відіграє вирішальну роль, 
тому що не можна забезпечити економічну безпеку 
взагалі. У певний час і в певних умовах знаходиться 
адекватне для цього періоду рішення цієї проблеми 
для конкретної країни [4].

Певні дослідники вважають, що основу еконо-
мічної безпеки заклав академік Л. Абалкін, який 
розумів під цим поняттям «…сукупність умов та 
чинників, які забезпечують незалежність національ-
ної економіки, її стабільність і стійкість, здатність 
до постійного оновлення та самовдосконалення» [1]. 
Вчений трактував економічну безпеку як інститут 
управління. Погоджуючись з С.А. Афонцевим, він 
визначив структуру функцій категорії «економічна 
безпека», яка складалась із трьох частин: економіч-
ної стабільності, незалежності, стійкості національ-
ної економіки. Своєю чергою, національна еконо-
міка припускає створення гарантій та надійних умов 
для підприємництва, захист власності і здатності до 
прогресу та саморозвитку. Таким чином, Л. Абал-
кін зробив значний внесок у методологію та теорію 
розв’язання проблеми «економічної безпеки» на 
рівні держави. 

Економічна безпека, на думку авторів моногра-
фічного дослідження «Економічна безпека Укра-
їни: сутність і напрямки забезпечення», у найбільш 
загальному вигляді являє собою такий стан націо-
нальної економіки, який дає змогу зберігати стій-
кість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний 
задовольнити потреби особи, сім’ї, суспільства, дер-
жави.

Близьку за змістом дефініцію поняття «еконо-
мічна безпека» дає Г. Пастернак-Таранушенко [6]: 
«Економічна безпека – це стан держави, в якому є 
забезпеченою стабільність її існування, забезпечені 
найліпші умови для життя її мешканців, функціону-
вання та розвитку самої держави».

Більш розгорнуту, конкретизовану дефініцію 
поняття «економічна безпека» дає Є.О. Олейніков [9]. 
Сутність економічної безпеки він визначає як такий 
стан економіки й інститутів влади, за яким забез-
печений гарантований захист національних інтер-
есів, соціальна спрямованість політики, достатній 
оборонний потенціал навіть за несприятливих умов 
розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів. Еконо-
мічна безпека – це не тільки захищеність національ-
них інтересів, але й готовність і здатність інститутів 
влади створювати механізми реалізації та захисту 
національних інтересів розвитку вітчизняної еконо-
міки, підтримки соціально-політичної стабільності.

Зазначимо, що підприємством є суб’єкт, який 
являє собою певну економічну систему, характери-
зується виробничо-технічною, економічною та орга-
нізаційною єдністю, та у вартісному вираженні може 
бути оцінений як сукупність його матеріальних і 
нематеріальних ресурсів.

Відповідно, найбільш повноцінним та прийнят-
ним визначенням сутності економічної безпеки є 
такий стан функціонування, за якого підприємство та 
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його продукція є конкурентоспроможними на ринку 
та водночас гарантується: найбільш ефективне вико-
ристання ресурсів, інтелектуального та кадрового 
потенціалу; стабільність функціонування, стійкість 
та прогресивність розвитку; можливість протидіяти 
негативним впливам зовнішнього і внутрішнього 
середовища його функціонування. Відповідно, голов-
ною метою реалізації заходів із забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства є гарантування його 
стабільного та максимально ефективного функціону-
вання, а завданнями такої роботи є: досягнення мети 
функціонування підприємства; забезпечення ефек-
тивного використання ресурсів; запобігання руйнів-
ному впливу зовнішнього середовища; зміцнення 
фінансової стійкості і платоспроможності; охорона 
комерційної таємниці та інформації; досягнення без-
пеки персоналу підприємства, майна і капіталу. 

Отже, важливим завданням для забезпечення 
ефективності функціонування сучасних підприємств 
є посилення захисту як окремих суб’єктів господа-
рювання, так і країни в цілому. Ринкові умови гос-
подарювання сприяють зростанню ризиків під час 
здійснення підприємницької діяльності, тому вирі-
шення питань, що пов’язані з економічною безпекою 
діяльності підприємств, є невідкладними заходами. 
Роль економічної безпеки підприємства є визначаль-
ною у зміцненні безпеки всієї національної еконо-
міки, тому забезпечення конкурентоспроможності 
суб’єктів господарювання є важливим завданням, що 
дасть змогу створити необхідні умови для захисту від 
загроз, небезпек, викликів зовнішнього світу.

Висновки. Конкурентоспроможність являє собою 
наявність властивостей, що створюють переваги 
для суб'єкта економічної діяльності, носіями яких 
можуть бути види продукції, підприємства й органі-
зації або їх групи, окремі країни або їх об’єднання. 
Конкурентоспроможність підприємств залежить від 
рівня конкурентоспроможності продукції та розгля-
дається як відносний параметр, який характеризує 

відмінності розвитку підприємства порівняно з кон-
курентами.

Конкурентоспроможність підприємств може бути 
використана для визначення рівня економічної без-
пеки, оскільки підвищення зазначеної характерис-
тики спрямовано на забезпечення економічної без-
пеки.

Аналіз категоріального апарату дефініції «еконо-
мічна безпека» дав змогу визначити, що вивчення 
зазначеної категорії викликає значну зацікавленість 
науковців і розглядається як базис для забезпечення 
розвитку, стабільності, підтримки національних 
інтересів країни. 
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