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На сучасному етапі розвитку будівництва, інвестиційно-будівельний 

комплекс України в умовах ринку видозмінився й функціонує не на 

централізованому примусовому управлінні, а на договірних принципах 

географічних структурних рівнів у безпосередньому зв'язку з інвестиційними 

процесами.  

Інтенсивний науково-технічний шлях передбачає використання 

досягнень науки і техніки для вдосконалення конструкцій та технологій 

виробництва традиційних продуктів з метою зниження собівартості їх 

виробництва, підвищення якості, а в підсумку – підвищення 

конкурентоспроможності. 

Проблемам забезпечення відповідного рівня техніко-технологічної 

безпеки сільськогосподарського виробництва присвячені праці Білоуської Я., 

Кравчука В., Саблука П., Сайка В, Погорілого В. та інших вчених і практиків 

сучасності. Наразі проведено багато досліджень у сфері техніко-технологічної 

безпеки підприємств, проте зважаючи на актуальність теми дослідження 

вважаємо доцільним поглибити вже існуючи знання, підкресливши значимість 

техніко-технологічної складової для забезпечення економічної безпеки 

сільськогосподарського виробництва в цілому. 

Сучасні темпи економічного розвитку економіки країни створюють 

орієнтири для концентрації уваги власників підприємств на зростанні 

потенційних можливостей та координації зусиль на інноваційному шляху 

розвитку. Це є завданнями керівництва, від правильності, коректності і 

своєчасності яких залежить стабільність підприємства у гострій конкурентній 

боротьбі. 

Однією з головних умов досягнення високого рівня економічної безпеки 

підприємства є створення високоефективної виробничої системи, в якій 

ключова роль належить техніко-технологічній базі підприємства. 

Техніко-технологічний розвиток характеризується техніко-

технологічним удосконаленням виробничого процесу, пошуком нових 

технологічних рішень, модернізацією основних засобів, розробленням і 

впровадженням нових технологічних процесів з метою максимізації прибутку, 

що дозволяє забезпечити ефективність та екологічну безпеку виробництва. Це 

перехід до нового стану господарської діяльності підприємства з ефективним 

використанням існуючих ресурсів і факторів виробництва, проведенням 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, удосконаленням 

системи управління, мотивації працівників тощо.  
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За даними Державної служби статистики України підприємства, що 

займаються будівельницькою діяльністю не забезпечені технічними засобами 

вітчизняною виробництва. Тому для забезпечення ефективності діяльності, 

конкурентоспроможності та економічної безпеки підприємства 

використовують імпортну техніку. Ось чому сьогодні гостро стоять питання 

перегляду існуючих заходів підтримки вітчизняного сільськогосподарського 

товаровиробника ефективною та високопродуктивною технікою за доступною 

ціною 

Забезпечення високого рівня протікання техніко-технологічних бізнес-

процесів на будівельних підприємствах можливо тільки за основі 

високорозвиненої техніко-технологічної бази. Досягнення високого рівня 

розвитку техніко-технологічної бази можна за рахунок: удосконалення форм та 

методів державної підтримки будівельних організацій; розвитку вже 

започаткованого зв’язку між наукою та будівельним виробництвом 

(ознайомлення із інноваціями у будівельницькій діяльності); покращення 

механізмів отримання техніки у лізинг, розвиток можливостей у сфері 

фінансування лізингових операцій та залучення інвесторів; розвитку галузі 

машинобудування; сприяння всебічній підтримці техніко-технологічного 

розвитку на державному та регіональному рівнях. 
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