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Особенности формирования комплекса стратегий конкурентоспособности 

в рамках обеспечения  экономической безопасности предприятия

В статье указано на связь между конкурентоспособностью и экономи-ческой безопасностью предприятий. 
Доказано, что обеспечение соот-ветствующего (оптимального) уровня экономической безопасности бизнес-единицы 
возможно только в рамках разработки и внедрения комплекса стратегий конкурентоспособности. Выделены главные осо-
бенности формирования комплекса стратегий конкурентоспособно-сти в рамках обеспечения экономической безопасности 
предприятия, куда отнесены цель, задачи, принципы и процедура формирования от-дельной стратегии 
конкурентоспособности, а также всего комплек-са таких стратегий. На основе критического исследования научных 
разработок отечественных ученых разработаны и предложены для использования усовершенствованные процедуры 
формирования, как отдельной стратегии конкурентоспособности, так и комплекса стра-тегий конкурентоспособности 
украинских предприятий. На примере агрохолдингов Украины раскрыто влияние различных стратегий кон-
курентоспособности на обеспечение желаемого уровня экономической безопасности.
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The Peculiarities of Creating a Set  of Competitiveness Strategies within 
the Framework of Ensuring  Economic Security of Enterprise

The article has identified the relationship between competitiveness and eco-nomic security of an enterprise. The research 
has proved that ensuring of the necessary (optimal) level of economic security of business units can be obtained only within the 
framework of development and implementation of a set of competitiveness strategies. The paper allocates main features of creat-
ing a set of competitiveness strategies within the framework of ensuring eco-nomic security of enterprise, which include the aim, 
tasks, principles, and the procedure of creating both a distinct competitiveness strategy and the com-plete set of such strategies. 
Based on the critical research of scientific works by Ukrainian researchers, improved procedures of creating both a distinct 
competitiveness strategy and a set of competitiveness strategies for Ukrai-nian enterprises have been suggested for 
implementation. On the example of agroholdings of Ukraine the influence of different competitiveness strategies on ensuring of 
desirable level of economic security is disclosed.

У статті вказано на зв'язок між конкурентоспроможністю та економічною безпекою підприємств. Доведено, 
що забезпечення відповідного (оптимального) рівня економічної безпеки бізнес-одиниці можливо лише в межах розробки та 
запровадження комплексу стратегій конкурентоспроможності. Виділено головні особливості формування комплексу 
стратегій конкурентоспроможності в межах забезпечення економічної безпеки підприємства, куди віднесено мету, 
завдання, принципи та процедуру формування окремої стратегії конкурентоспроможності, а також комплексу таких 
стратегій. На основі критичного дослідження наукових розробок вітчизняних науковців розроблено та запропоновано для 
використання удосконалені процедури формування, як окремої стратегії конкурентоспроможності, так і комплексу 
стратегій конкурентоспроможності українських підприємств. На прикладі агрохолдингів України розкрито вплив різних 
стратегій конкурентоспроможності на забезпечення бажаного рівня економічної безпеки.
Ключові слова: економічна безпека, конкурентоспроможність, комплекс стратегій конкурентоспроможності.
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