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Тема:  Економічна ефективність і шляхи підвищення якості та 

конкурентоспроможності продукції.  Економічна безпека підприємства: сутність, 

мета, елементи і схема організації. 

 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з економічною ефективністю та шляхами 

підвищення якості та конкурентоспроможності продукції; вивчити поняття 

економічної безпеки підприємства.   

 

 
 

Економічна ефективність підвищення якості та конкурентоспроможності 

продукції пов’язана з усуненням тих негативних економічних, соціальних та 

екологічних наслідків, які виникають через недостатній рівень якості. Тому 

підвищення якості має значний народногосподарський ефект. Цей ефект враховує 

ефекти і від виробництва, і від експлуатації (споживання) продукції підвищеної якості.  
Сукупний річний економічний ефект від підвищення якості продукції 

(Есукуп) визначається як сума річних економічних ефектів при її виробництві і 
споживанні (експлуатації): 

Есукуп = Ев + Ес, грн. 
 

Річний економічний ефект у виробника продукції покращеної якості (Ев) може 

бути також обчислений як різниця приведених витрат на виробництво продукції 

покращеної і попередньої якості: 

 

 
 

Шляхи підвищення якості і конкурентоспроможності продукції поділяються на:  
 виробничо - технічні (вдосконалення проектування, використання сучасних техніки, 

технології, вхідний контроль якості сировини, матеріалів і комплектуючих, 

поліпшення стандартизації);

 організаційні (вдосконалення організації виробництва і праці, методів технічного 

контролю, підвищення кваліфікації кадрів, дотримання технологічної і виробничої 

дисципліни, забезпечення загальної культури виробництва);

 економічні (система прогнозування і планування якості, встановлення прийнятних 

для виробника і споживача цін, економічне стимулювання виробництва 
високоякісної продукції);



 соціальні (правильна кадрова політика, створення належних умов праці і 

відпочинку, мотивація праці, активізація людського чинника).


В умовах ринку лише комплексне використання перелічених можливостей забезпечать 
виробництво якісної і конкурентоспроможної продукції. 

В процесі функціонування підприємства зазнають різноманітних впливів з боку досить 

агресивного середовища. Вони змушені убезпечувати себе від цих впливів і, тим самим, 

створювати умови для подальшого стабільного розвитку. 

 

 
 

На рівні окремого господарюючого суб’єкта економічна безпека проявляється, 

крім забезпечення його нормальної і стабільної роботи, у попередженні витоку 

важливої інформації за межі підприємства. 

Джерелами негативного впливу на економічну безпеку підприємства можуть 

бути об’єктивні та суб’єктивні чинники.  
Об’єктивними є такі негативні впливи, які виникають незалежно від 

конкретного підприємства або його окремих працівників, наприклад, зміна 
кон’юнктури ринку, на якому функціонує підприємство, нові технологічні «прориви» і 

відкриття, форс-мажорні обставини тощо.  
Суб’єктивними вважаються чинники, які мають місце через неефективну 

роботу підприємства в цілому або його окремих працівників, свідомі або несвідомі дії 
окремих посадових осіб, підприємств-конкурентів, органів державної влади, 

міжнародних інституцій та ін. 
 

 

 
 

Відповідно до функціональних цілей економічної безпеки підприємства можна 

виділити її основні функціональні структурні елементи (складові):  
 фінансова складова;  
 техніко-технологічна; 

 кадрова та інтелектуальна; 

 правова; 

 інформаційна; 

 силова; 



 екологічна. 

Кожна із цих складових покликана забезпечити найефективніше використання усіх 

видів ресурсів підприємства (капіталу, техніки і технологій, трудових, інформаційних 

ресурсів, прав, підприємницьких здібностей та ін.) з метою забезпечення його 

подальшого стабільного розвитку. 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання: 

 

 1) Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал.  

 2) Підготуватися до підсумкової контрольної роботи.  
 

 

Шановні учні! Фото конспектів, виконаних домашніх завдань та контрольних робіт  

надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net (в темі листа вказуйте ПІБ, № групи, 

предмет та номер уроку) 

mailto:gr.ev@ukr.net

