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10. Що належить до причин виникнення зовнішніх негативних 
впливів? 

а) зіткнення інтересів суспільних груп населення з економічних, 
національних, релігійних мотивів; 

б) військові конфлікти; 
в) ембарго, блокада; 
г) усі відповіді є вірними. 
 
11. Який вид інформації не розрізняють за джерелами? 
а) секретна інформація; 
б) відкрита офіційна інформація; 
в) вірогідна нетаємна інформація, одержана через неформальні 

контакти працівників фірми з носіями такої інформації; 
г) конфіденційна інформація, одержана способом несанкціонованого 

доступу до неї. 
 
12. Визначте перший етап алгоритму проведення функціонального 

аналізу заходів по забезпеченню необхідного рівня ЕБП: 
а) визначення структури негативних впливів по функціональним 

складовим ЕБП розподіл об’єктивних та суб’єктивних негативних 
впливів; 

б) фіксація здійснених превентивних заходів з попередження 
негативних впливів за всіма складовими ЕБП; 

в) оцінка ефективності прийнятих заходів з точки зору нейтра-
лізації негативних впливів по кожній складовій ЕБП; 

г) визначення причин недостатньої ефективності заходів, здійснених 
для подолання вже наявних та можливих негативних впливів на ЕБП. 
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виробництва, ринкового збуту і продуктів, посилення конкуренції і 
співпраці, можливості для розвитку бізнесу компанії в інших країнах. 
Вказані тенденції знаходять своє відображення як у міжнародних 
домовленостях, так і в політиці і стратегії підприємств. 

 
4.1.4. Взаємозв’язок факторів зовнішнього середовища та 

тенденції, зумовлені їх дією 
 
Усі згадувані фактори слід розглядати в комплексному взаємо-

зв’язку і взаємозалежності. Так, дія чинників ділового середовища – це 
похідне від дії чинників загального середовища, дія чинників загального 
середовища – похідне від глобальної дії, і дія всіх їх – похідне від 
ноосферних процесів. Наприклад, ринок праці (економічний чинник 
загальної середовища) нині знаходиться під впливом глобалізації та 
інтернаціоналізації. Успіх у конкурентній боротьбі, особливо в 
сучасній Україні, неможливий без урахування політичних чинників 
(загальне середовище) і використання сучасних технологій (глобальне 
середовище). 

Комплексна дія всіх чинників зовнішнього середовища вже призвела 
до суттєвих змін у теорії і практиці управління. До найбільш важливих 
зрушень відносять наступні: 

 структури підприємств стають більш плоскими і децентра-
лізованими, крупні компанії розпадаються на дрібніші; 

 посилюється потреба в інтеграції, забезпечуваною єдиною 
корпоративною стратегією, культурою і фінансовим контролем; 

 «горизонтальне» управління стає більш важливим, ніж «вер-
тикальне», засноване на ієрархії, що підвищує роль ініціативи, ризику, 
незалежності і здатності до передбачення; 

 інновації, творчість, ризик і довгострокові орієнтації стають 
необхідними компонентами управління; 

 стиль управління, цінності і поведінкові моделі менеджерів 
зміщуються від бюрократичних до підприємницьких; 

 управлінські цінності, методи і моделі управління стають 
екоорієнтованими: будь-яке рішення ухвалюється з урахуванням 
екологічного фактора зовнішнього середовища. 

 
4.2. ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ЗОВНІШНІМ 

СЕРЕДОВИЩЕМ 
 

4.2.1. Міжорганізаційні відносини 
 
Взаємодія будь-якого підприємства із зовнішнім середовищем 

відбувається не безпосередньо, а шляхом впливу інших підприємств. 
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Наприклад, культурні фактори транслюються через релігійні організації 
або організації, що здійснюють гуманітарні дослідження; правові – 
через законодавчі і управлінські організації; міжнародні – через 
організації міждержавного характеру (ООН, МВФ, ВТО та ін.). 

Р. Холл (Richard Hall) виділяє наступні причини їх взаємодії: 
1. Причина ad hoc. Відносини виникають у випадках, якщо їх 

раніше і не було. Вони пов’язані з якимись одиничними випадками – 
отримання консультації, рішення конкретного питання або завдання. 

2. Обмінні причини. Підприємства вступають у відносини в 
основному для того, щоб отримувати один від одного різноманітні 
ресурси, послуги тощо. Це, як правило, відносини з постачальниками, 
кадровими і інформаційними агентствами та ін. Ці відносини частіше 
всього виражені у формі операцій, в яких кожне підприємство прагне 
отримати максимальну вигоду. Обмін може бути як рівноцінний, 
так і нерівноцінний. 

3. Формалізовані угоди. Підприємства, усвідомлюючи свою 
взаємозалежність, можуть формалізувати свої відносини у формі угод 
з тим, щоб спростити їх та виключити елемент непередбаченості. 

4. Підмандатність. Як причина знаходить своє відображення у 
випадках, коли виникає потреба в «надорганізаційному» регулюванні 
відносин, настановами регулятивних органів. Наприклад, відносини 
організації з податковими органами, Пенсійним фондом та ін. 

Існує загальна закономірність – чим активніше втручання держави 
в економіку, тим більшою мірою виступає підмандатність. 

Підприємства використовують різноманітні прийоми встановлення 
міжорганізаційних відносин, серед яких виділяються наступні: 

1. Володіння – злиття чи купівля частини або контрольного 
пакету акцій іншої організації. 

2. Стратегічні спілки – укладення угод, створення спільних 
підприємств). Такий прийом застосовують, коли орієнтація або 
технологічні можливості підприємства взаємно доповнюють один 
одного, але володіння або злиття з різних причин неприйнятне. 

3. Кооперація. Члени підприємства включають осіб, що займають 
важливе положення в суттєвих для підприємства секторах. Наприклад, 
членом правління підприємства може стати банкір або представник 
постачальника. 

4. Зв’язки з громадськістю (PR) і реклама. За допомогою цього 
прийому встановлюються зв’язки і відносини з організаціями 
споживачів, постачальників і навіть конкурентів. 
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5. Що не входить до корпоративних ресурсів підприємства? 
а) права; 
б) підприємницькі можливості; 
в) інформація; 
г) капітал. 
 
6. Який із зазначених заходів є завершальним у алгоритмі 

заходів щодо забезпечення необхідного рівня ЕБП? 
а) оцінка ефективності прийнятих заходів з точки зору 

нейтралізації негативних впливів по кожній складовій ЕБП; 
б) опрацювання рекомендацій щодо усунення існуючих негативних 

впливів на ЕБП та запобігання можливим таким впливам; 
в) фіксація здійснених превентивних заходів з попередження 

негативних впливів за всіма складовими ЕБП; 
г) оцінка вартості кожного з пропонованих заходів щодо усунення 

негативних впливів на рівень ЕБП та визначення відповідальних за 
їх реалізацію. 

 
7. Захист від промислового шпіонажу є одним з напрямків якого виду 

діяльності служб підприємства, спрямованих на забезпечення ЕБП: 
а) забезпечення фізичної та моральної безпеки співробітників 

фірми; 
б) забезпечення безпеки майна та капіталів підприємства; 
в) безпечність інформаційного середовища фірми; 
г) забезпечення сприятливого зовнішнього середовища. 
 
8. За джерелом виникнення інформацію поділяють на: 
а) відкрита офіційна; 
б) вірогідна нетаємна інформація, одержана через неформальні 

контакти працівників фірми з носіями такої інформації; 
в) конфіденційна інформація, одержана способом несанкціонованого 

доступу до неї; 
г) 2 відповіді правильні; 
д) усі відповіді правильні. 
 
9. Основні причини виникнення внутрішніх негативних впливів 

на політико-правову складову (2 відповіді правильні): 
а) недостатнє фінансування юридичного забезпечення бізнесу; 
б) політичні кризи міжнародного характеру; 
в) зміна положення діючого законодавства з питань власності, 

оподаткування; 
г) низька кваліфікація робітників юридичної служби підприємства. 
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7. Оцінка вартості кожного з пропонованих заходів щодо усунення 
негативних впливів на рівень ЕБП та визначення відповідальних за 
їх реалізацію. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 22 

«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДРИЄМСТВА» 
 

Питання для обговорення: 
1. Дайте визначення поняттю «економічна безпека підприємства». 
2. Вкажіть джерела негативних впливів та назвіть їх види 

залежно від суб’єктної обумовленості. 
3. Перелічте головні цілі ЕБП. 
4. Перелічте функціональні складові та коротко охарактеризуйте 

кожну. 
5. Охарактеризуйте фінансову складову ЕБП. 
6. Охарактеризуйте техніко-технологічну складову ЕБП. 
7. Охарактеризуйте інтелектуальну та кадрову складову ЕБП. 
8. Назвіть основні причини виникнення внутрішніх негативних 

впливів на політико-правову складову ЕБП. 
9. Який алгоритм процесу забезпечення інформаційної складової 

ЕБП? 
10. Як здійснюється аналітична оцінка рівня ЕБП. 

 
Тести 22 

1. Яка функціональна складова ЕБП забезпечує фізичну безпеку 
працівників фірми? 

а) політико-правова; б) інтелектуальна та кадрова; 
в) силова; г) інформаційна. 
 
2. Що належить до зовнішніх негативних дій (2 відповіді правильні)? 
а) малоефективна ринкова стратегія; 
б) цінова та інші форми конкуренції; 
в) страйки; 
г) спекулятивні операції на ринку цінних паперів. 
 
3. Залежно від суб’єктної обумовленості фактори негативного 

впливу на економічну безпеку поділяються на: 
а) об’єктивні та суб’єктивні; б) свідомі та несвідомі; 
в) прямі та опосередковані; г) закономірні та випадкові. 
 
4. Скільки функціональних цілей має ЕБП? 
а) 7; б) 8; 
в) 9; г) 12. 
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4.2.2. Стилі взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем 
 
Підприємство може по-різному взаємодіяти із зовнішнім сере-

довищем. Це залежить не тільки від об’єктивних, але і суб’єктивних 
аспектів її діяльності. До об’єктивних можна віднести поєднання 
динаміки і складності зовнішнього середовища, інформаційну 
забезпеченість, кількість і якість використовуваних ресурсів і 
технологій. До суб’ єктивних чинників, що визначають стиль 
«спілкування» із зовнішнім середовищем, зазвичай відносять про-
фесіоналізм і компетентність менеджерів, готовність підприємства 
йти на ризик, систему внутрішньо-організаційних відносин і 
організаційну культуру. У табл. 5. представлені основні стилі взаємодії 
підприємства із зовнішнім середовищем. 

 
Таблиця 5 

Стилі взаємодії організації із зовнішнім середовищем (ЗС) 

Стиль Характер поведінки 
організації 

Степінь залежності 
від зовнішнього 

середовища 

Ступінь 
невизначеності 

Оборонний 

Організація націлена на забез-
печення своєї стабільності в 
довгому періоді. Прагне до 
мінімізації взаємодії 

Мінімальна Низька 

Реактивний 
Реагування на зміни зовнінього 
середовища в реальному часі, 
проходження за ними 

Висока Низька і помірно 
низька 

Аналітичний 

Наслідування на основі аналізу, 
перетворення і адаптації еле-
ментів зовнішнього середовища 
до своєї діяльності. Спроби 
пом’якшення або посилення 
дії різноманітних чинників 

Середня Помірно низька 

Пошуковий 
Концентрація на інноваціях і 
орієнтація на зміни в зов-
нішньому середовищі 

Середня Помірно висока 

Проективний 

Організація прагне сама впли-
вати на зовнішнє середовище і 
змінювати його, пристосовувати 
для реалізації своїх цілей 

Ситуативна Висока 

 
Стиль взаємодії організації із зовнішнім середовищем визначається 

місією, стратегією і цілями підприємства. З одного боку, місія і цілі 
визначаються менеджерами, з іншого – цілі відображають об’єктивний 
смисл його існування. І тут важлива максимальна відповідність тих 
цілей, що визначені менеджерами, і тих, які задані зовнішнім середо-
вищем – у першу чергу споживачами. Іншими словами, правильно 
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вибраний стиль взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем забез-
печує його успішний розвиток, а неправильно – повільне його згасання. 

Стратегічний аналіз не може достовірно передбачити майбутнє, 
оскільки неможливо врахувати всі зміни факторів зовнішнього 
середовища функціонування підприємства. Тому необхідними є 
розробка та реалізація механізму стратегічної адаптації підприємства 
до зовнішнього середовища як сукупності елементів, що забезпечують 
здатність підприємств вчасно виявити зміни в середовищі, іденти-
фікувати тенденції їхнього розвитку, розробити й реалізувати систему 
заходів щодо ліквідації або зменшення негативних наслідків впливу 
його факторів та використання сприятливих умов. В основі такого 
механізму лежатиме принцип адаптивності, згідно з яким підприємство 
розглядається як адаптивна система, тобто така, що зберігає життє-
здатність за непередбачуваних змін його цілей та характеристик чи 
оточуючого середовища шляхом зміни алгоритму функціонування 
або пошуку оптимального стану. Адаптивність, тобто постійне 
пристосування, системи до зовнішніх факторів досягається за рахунок 
інформації зворотного зв’язку та негайної адекватної реакції на 
зміни, що відбуваються. Структурований зміст запропонованого 
механізму стратегічної адаптації підприємства подано на рис. 6. 

 

 
 адаптивний зв’язок 

Рис. 6. Механізм стратегічної адаптації підприємства до 
зовнішнього середовища 
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Продовж. табл. 21 
Забезпечення сприятли-
вого зовнішнього 
середовища бізнесу 

Превентивні дії для запобігання 
загрозам. 
Робота з громадськістю та пресою. 
Політика лобіювання 

Вище керівництво 
фірми. 
Служба зі зв’язків 
із громадськістю. 
Служба безпеки 

 
22.3. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ЕБП 

 
Аналітичну оцінку рівня ЕБП зручно оцінювати на основі сукупного 

критерію шляхом зважування та сумування окремих функціональних 
критеріїв, що визначаються з допомогою порівняння з можливою 
величиною збитків, які можуть бути завдані підприємству, та 
ефективності заходів щодо запобігання цих збитків. Сукупний 
критерій економічної безпеки будь-якого суб’єкта господарювання 
(Kсеб) розраховується за допомогою формули: 

,
1

i

n

i
iсеб dkК ∑

=
=  

де kі – величина одиничного критерію по і-й функціональній 
складовій ЕБП; 

dі – питома вага значимості і-ї функціональної складової ЕБП; 
n – кількість функціональних складових ЕБП, за якими роз-

раховуються одиничні критерії. 
Оцінка рівня економічної безпеки здійснюється порівнянням 

значення Ксеб з реальними величинами цього показника по 
конкретному підприємству, а також з аналогічними суб’єктами 
господарювання відповідних галузей економіки країни. Після розрахунку 
впливу функціональних складових на зміну Ксеб здійснюється 
функціональний аналіз заходів з організації необхідного рівня ЕБП 
за окремими складовими з використанням відповідного алгоритму 
за такою схемою: 

1. Визначення структури негативних впливів по функціональним 
складовим ЕБП, розподіл об’єктивних та суб’єктивних негативних 
впливів. 

2. Фіксація здійснених превентивних заходів з попередження 
негативних впливів за всіма складовими ЕБП. 

3. Оцінка ефективності прийнятих заходів з точки зору нейтралізації 
негативних впливів по кожній складовій ЕБП. 

4. Визначення причин недостатньої ефективності заходів, здійснених 
для подолання вже наявних та можливих негативних впливів на ЕБП. 

5. Виявлення неусунених та очікуваних впливів на рівень ЕБП і 
тих, що можуть з’явитися в майбутньому. 

6. Опрацювання рекомендацій щодо усунення існуючих негативних 
впливів на ЕБП та запобігання можливим таким впливам. 
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 Аналіз загроз негативних впливів за силовою складовою 
відповідно до причин виникнення. 

 Аналіз рівня організації силової складової ЕБП за напрямками, 
ресурсами, виконавцями, взаємодією та ефективністю витрат. 

 Прогнозування можливих негативних впливів та очікуваної 
шкоди від них. 

 Розробка комплексу заходів для запобігання можливим 
негативним впливам. 

 Планування бюджету на виконання рекомендованого комплексу 
заходів і розрахунок очікуваної ефективності від його реалізації. 

 Планування підбору і спеціального навчання відповідного 
персоналу. 

 Оперативне планування реалізації пропонованих заходів. 
 Практична робота з організації силової складової 

економічної безпеки. 
Явища, що негативно впливають на рівень силової складової 

економічної безпеки, зумовлюються кількома причинами. Основними 
з них є: 

 нездатність підприємств-конкурентів досягти переваг корект-
ними методами ринкового характеру, тобто за рахунок підвищення 
якості власної продукції, зниження поточних витрат на виробництво 
тощо; 

 кримінальні мотиви одержання злочинними юридичними 
особами доходів через шантаж, шахрайство або крадіжки; 

 некомерційні мотиви посягань на життя та здоров’я керівників і 
працівників підприємства, а також на його майно фірми. 

Основні види діяльності служб підприємства з метою організації 
силової складової його безпеки представлені у табл. 22. 

 
Таблиця 22 

Діяльність служб підприємств щодо його безпеки 
Види діяльності Напрям діяльності Підрозділ фірми 

Забезпечення фізичної та 
моральної безпеки 
співробітників 

Охорона співробітників, збирання 
інформації та превентивні дії з метою 
запобігання загрозі їхньої безпеки. 

Служба безпеки. 
Інформаційно-
аналітичний 
підрозділ 

Гарантування безпеки 
майна, капіталів 
підприємства 

Охорона майна (будівель, споруд, 
устаткування, транспорту). 
Охорона перевезень. 
Страхування майна та ризиків. 
Забезпечення безпеки інвестування. 

Служба безпеки. 
Фінансова служба 

Безпека інформаційного 
середовища фірми 

Захист від промислового шпіонажу. 
Збирання інформації про зовнішнє 
середовище бізнесу. 

 Служба безпеки. 
Інформаційно-
аналітичний 
підрозділ 
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Механізм стратегічної адаптації підприємств до зовнішнього 
середовища – це сукупність елементів, що забезпечують здатність 
суб’єкта господарювання вчасно виявити зміни в середовищі, 
ідентифікувати тенденції їхнього розвитку, розробити й реалізувати 
систему заходів щодо ліквідації або зменшення негативних наслідків 
впливу його факторів та використання сприятливих умов. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 4 

«ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВА» 

 
Питання для обговорення: 

1. Сформулюйте основні докази на користь ретельного обліку 
факторів зовнішнього середовища в управлінні організацією. 

2. Наведіть приклади впливу розглянутих факторів зовнішнього 
середовища на різні підсистеми та аспекти діяльності організації. 

3. Оцініть зовнішне середовище Вашого вузу, організації, де 
працюєте Ви або Ваші батьки чи друзі з точки зору складності, 
рухомості і невизначеності. 

4. Чому організації вступають у міжорганізаціні відносини? 
Проілюструйте кожний привід. 

5. Наведіть приклади реальних організацій, що використовують 
обороняльний, аналітичний і проактивний стилі взаємодії із зовнішнім 
середовищем. 

6. Який стиль взаємодії із зовнішнім середовищем характерний 
для організації, в якій працюєте Ви, Ваші рідні чи друзі? 

 
Тести 4 

1. Яке середовище містить фактори, що непрямо впливають на 
діяльність організації та управління нею? 

а) ділове; б) глобальне; 
в) генеральне; г) функціональне. 
 
2. Яке середовище містить фактори, що прямо й безпосередньо 

впливають на більшість аспектів діяльності організації та визначають 
технологію і стиль менеджменту? 

а) ділове; б) глобальне; 
в) генеральне; г) функціональне. 
 
3. Назвіть доводи, за яких організації вступають у міжорга-

нізаційні відносини: 
а) пов’язані з одиничними випадками; 
б) пов’язані з володінням; 
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