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– захист інтелектуальної власності, матеріальних та фінансових цінностей 
підприємства. 

До основних завдань системи фінансово-економічної безпеки підприємства належать:  
– захист законних прав і інтересів підприємства і його співробітників;  
– збір, аналіз, оцінка даних і прогнозування розвитку обстановки; 
– вивчення партнерів, клієнтів, конкурентів, кандидатів на роботу;  
– виявлення, попередження і припинення можливої протиправної та іншої негативної 

діяльності співробітників підприємства на шкоду його безпеці;  
– забезпечення збереження матеріальних цінностей і відомостей;  
– отримання необхідної інформації для розробки найбільш оптимальних управлінських 

рішень з питань стратегії і тактики економічної діяльності компанії [2, с. 314]. 
Основними критеріями оцінки ефективності та надійності сформованої системи є: 
– сталий розвиток, збереження і примноження матеріальних цінностей підприємства, 

високий рівень конкурентоспроможності продукції;  
– використання інноваційних технологій у виробничій діяльності; 
– недоторканість комерційної інформації і всіх ресурсів;  
– своєчасне попередження кризових ситуацій і нейтралізація негативних чинників, що 

впливають на діяльність підприємства. 
Важливою вимогою до системи управління фінансово-економічною безпекою 

підприємств є її гнучкість, адже її організаційна структура повинна забезпечувати 
оперативне реагування на зміни зовнішнього середовища та мати здатність швидко 
адаптуватися до них. 

На сьогоднішній день фінансово-економічна безпека є однією з найбільш актуальних та 
значущих аспектів життєдіяльності підприємств, тому дане питання потребує подальшого 
розгляду й вдосконалення, перш за все, комплексної системи фінансово-економічної 
безпеки підприємства та відпрацювання механізму забезпечення функціонування даної 
системи.  

Таким чином, під фінансово-економічною безпекою підприємства доцільно розуміти 
комплексну характеристику досягнутих та очікуваних результатів діяльності підприємства, 
яка зумовлена, перш за все, узгодженням цілей та передбачає раціональне використання 
ресурсів. 
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Управління якістю це скоординована діяльність, яка включає в себе спрямування та 
контроль організацій щодо якості виробленої продукції. Покращення якості можна досягати 
лише застосовуючи нові технології та створюючи чіткі орієнтири на споживача (система 
управління якістю).  

Система управління якістю продукції має ґрунтуватися на створенні екологічного, 
організаційно-правового та економічного механізмів управління, впровадження яких 
потребує орієнтацію на концепцію всеосяжного управління якістю Total Quality 
Management (TQM) на всіх етапах виробництва та реалізації продукції. Існує дванадцять 
фундаментальних принципів, на яких базується TQM, які визнаються всіма 
спеціалістами незалежно від галузевого призначення (сільськогосподарські, промислові 
підприємства і т.п.) [10]. 
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Міжнародна організація зі стандартизації ISO довела що стандарти є важливою 
частиною процесу передачі технологій, їх поширення відіграє важливу роль для 
забезпечення конкурентоспроможності товарів і послуг на внутрішніх на міжнародних 
ринках, що втілюють їх у нормах і правилах. 

В основі економічного механізму управління якістю продукції лежить прогнозування 
рівня її рентабельності, критерію конкурентоспроможності підприємств, який має бути 
досягнутий за умов здійснення додаткових витрат на підвищення якості продукції. 
Прогнозування здійснюється за даними фінансових результатів підприємства минулого 
періоду та результатів досліджень рівня ринкових цін з використанням оптимізаційної 
моделі, побудованої на основі формули рентабельності продукції [20]. 

В умовах глобалізації ринків, підвищення ефективності економіки та покращення 
конкурентоспроможності важливу роль відіграє ряд факторів: ринки товарів, капіталу, 
праці, інформації; забрудненість довкілля; прискорення НТП; обмеженість ресурсів (рис.1) 
Економічні процеси в розвинутих країнах відбуваються відповідно до державно правових 
норм, які регулюють відтворювальні процеси. Передусім це стосується безпеки продукції, її 
якості, охорони навколишнього середовища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.Система контролю якості споживчих товарів та 
послуг та регулювання їх обігу 

Джерело: [3] 
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контролюють виробників товарів та послуг: технічні стандарти, регламенти (національні, 
регіональні, галузеві); обов’язкова сертифікація; органи зі стандартизації; органи зі 

Виробники товарів та послуг 

Технічні 

стандарти, 

регламенти 

(національні, 

регіональні, 

галузеві) 

Споживачі товарів та послуг 

Організації зі 

стандартів, 

асоціації 

виробників 

Обов’язкова 

сертифікація 

Добровільна 

сертифікація  

Незалежна 

експертиза 

Оцінка  

відповідальності 

Органи зі 

стандартизації  

Органи зі 

сертифікації й 

акредитації  

Науково-дослідні 

установи  

Конкурентоспром

ожна продукція, 

інноваційна 

продукція  

Органи ринкового 

нагляду  

Якість, конкурентоспроможність, 

безпечність 

З
о
в
н
іш
н
і 
ф
ак
то
р
и
 (
п
о
л
іт
и
ч
н
і,
 е
к
о
н
о
м
іч
н
і,
 с
о
ц
іа
л
ь
н
і,
 т
ех
н
іч
н
і)

 

В
н
у
тр
іш
н
і 
ф
ак
то
р
и
 (
о
р
га
н
із
ац
ій
н
і,
 в
и
р
о
б
н
и
ч
о

-т
ех
н
іч
н
і,
 і
н
те
л
ек
ту
ал
ь
н
і)

 

Державні органи 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи» 
 

 

27 

 

сертифікації й акредитації; органи ринкового нагляду; наглядові органи; незалежна 
експертиза та ряд ін. 

Перевагами від впровадження систем управління якістю на підприємствах 
може бути представлено на різних рівнях: державному, галузевому чи на рівні 
підприємства (табл. 1.) 

Таблиця 1 
Переваги від впровадження систем управління якістю на підприємствах 
Макро рівень 
(державний) 

Мезо рівень 
(галузевий) 

Мікро рівень 
(підприємницький) 

– зміцнення продовольчої безпеки; 
– покращення життєвого рівня 
населення; 
– покращення міжнародної торгівлі; 
– позитивний імідж вітчизняної 
продукції на світовому ринку. 

– раціональне використання 
ресурсів; 
– зростання 
конкурентоспроможності продукції; 
– залучення інвестицій; 
– відповідність міжнародним 
стандартам. 

– зростання кількості споживачів; 
– збільшення обсягів реалізації 
якісної продукції. 

Джерело: [4] 

 
Виробляючи якісну продукцію виробники зможуть покращити своє фінансове 

становище та підвищити конкурентоспроможність власної продукції на лише на 
вітчизняному ринку, але й на міжнародному ринку. Крім того забезпечення населення 
якісними продуктами сприяє покращенню життєвого рівня населення, залучаються 
інвестиції у відповідні галузі, збільшуються обсяги реалізованої продукції, що відповідає 
міжнародним стандартам. 

Якщо розглядати поглядам споживачів та виробників на категорію «якість», то можна 
відзначити, що споживач намагається максимізувати свою корисність, задовільнивши свої 
потреби якісними товарами та послугами при раціональному використанні доходу при 
відповідних цінах на продукцію, а виробник максимізує свої прибутки в умовах найменших 
витрат, при виготовленні якісної продукції зростає конкурентоспроможність продукції, 
ресурси використовуються та розподіляються ефективно водночас створюється позитивний 
імідж підприємства. 

Якість продукції являє собою матеріальну основу задоволення як виробничих, так і 
особистих потреб людей, і цим визначається його унікальна економічна і соціальна 
важливість. Чим вище якість продукції, тим більшим багатством володіє країна і тим більші 
можливості вона має в своєму розпорядженні для подальшого розвитку. У силу цих 
особливостей якість продукції займає ключові позиції в економіці та організації 
виробництва [5]. 

Для виробництва конкурентоспроможної якісної продукції, кожне підприємство 
повинно обґрунтовано здійснювати підходи до управління якістю, орієнтуючись на сучасні 
тенденції в її вдосконаленні. Орієнтація на запити споживачів це одна з найважливіших 
тенденцій з урахуванням закону зростання потреб та обмеженості ресурсів. 

Факторами покращення якості продукції є відповідність стандартам екологічної чистоти 
та правове регулювання, яке формується за допомогою створення нових сегментів 
відповідних ринків, що створюватиме передумови та можливості для організації 
виробництва якісної продукції. 
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