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Необхідність дослідження проблеми взаємодії підприємства і зовнішнього 

середовища обумовлена формуванням нової концепції управління 

підприємством як відкритої системи, внутрішня стабільність якої залежить від 

умов зовнішнього середовища. Навіть, якщо в самому підприємстві не 

відбувається ніяких змін, постійні зміни навколишнього середовища чинять 

суттєвий вплив на результати його діяльності. Це викликає необхідність 

проведення постійного моніторингу стану зовнішнього середовища 

підприємства. 

У сучасній економічній літературі зовнішнє оточення підприємства 

розглядається як складна багаторівнева структура, елементи кожного рівня якої 

формуються під впливом власних (специфічних) факторів та по-різному (за 

силою та напрямом) впливають на діяльність підприємства.  

Також на діяльність підприємств впливає макроекономічна нестабільність, 

структурна незбалансованість, неадекватне державне втручання. Тому 

підприємство, як первинна ланка національного господарства, для стабілізації 

фінансового стану, макроекономічного стану країни, повинно значну увагу 

приділяти своїй економічній безпеці. 

У ширшому контексті проблематика визначення категорії «зовнішнє 

середовище» представлена в роботах вітчизняних науковців Васильціва Т.Г., 

Козаченко Г.В., Захарова О.І., Бендикова М.А., Барановського О.І., Зубка М.І.  

Аналіз останніх публікацій щодо цього питання ілюструє великий інтерес 

дослідження проблем безпеки. Однак дослідженню впливу зовнішнього 

середовища діяльності підприємства на систему економічної безпеки приділено 

недостатньо уваги. 

Основними принципами, які необхідно враховувати при організації 

дослідження зовнішнього середовища є принципи об'єктивності, системності, 

розвитку, регулярності та гнучкості. Методи, які можна використовувати при 

даному аналізі можна об'єднати в дві основні групи: методи збору даних про 

зовнішнє середовище та методи аналізу і прогнозування її чинників. 

Головна проблема забезпечення економічної безпеки підприємства 

полягає в управлінні ризиками та мінімізації загроз і нівелюванні впливу 

зовнішніх деструктивних факторів, настання яких прямо не залежить від зусиль 

підприємств. Отже, зростання рівня загроз і їх негативний вплив на результати 

діяльності компанії пов'язане зі швидкою мінливістю економічної ситуації як в 

окремій країні, так і у межах світової економічної системи, кон'юнктури 

міжнародних ринків, розширенням сфери зовнішньоекономічних відносин, 

появою нових для вітчизняної господарської практики фінансових технологій і 

інструментів та іншими чинниками, загостренням глобальних проблем людства.  
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Зважаючи на мінливість зовнішнього середовища за ринкових умов 

господарювання, керівна підсистема управління підприємством повинна не 

лише своєчасно реагувати на зміни середовища, а й будувати достовірні 

прогнози таких змін і приймати на їх основі управлінські рішення щодо втілення 

випереджальних заходів. Формування такої здатності ґрунтується на створенні 

ефективного механізму управління економічною безпекою діяльності 

підприємства.  
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