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THE MECHANISM OF COMBATING EXTERNAL THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY
OF BUSINESS ENTITIES

У статті проведено дослідження сутності зовнішніх загроз економічній безпеці суб'єктів гос�

подарювання. Структуровано ряд зовнішніх загроз, що є причиною неефективної роботи усієї

системи економічної безпеки суб'єкта господарської діяльності. З'ясовано, що зовнішні за�

грози можуть бути одночасно джерелом внутрішніх загроз. Зовнішні загрози згруповано за сфе�

рами прояву: фінансово�економічною, кадровою, виробничо�технологічною, політико�право�

вою, інформаційною, силовою, екологічною. Побудовано механізм протидії зовнішнім загро�

зам як один з напрямів забезпечення економічної безпеки. Розкрито принципи ефективної ро�

боти механізму протидії зовнішнім загрозам. У рамках механізму виокремлено три напрями

протидії зовнішнім загрозам суб'єкта господарської діяльності в залежності від величини заг�

рози, її вагомості та обсягу можливих наслідків для системи економічної безпеки.

The paper studied the nature of external threats to the economic security of business entities.

Structured number of external threats that cause poor performance of the entire system of economic

security business entity. It was found that external threats can be both a source of internal threats.

External threats are grouped by area of display: financial and economic, personnel, production,

technological, political, legal, information, power, environmental. Built mechanism for combating

external threats as one of the areas of economic security. Revealed principles of effective mechanism

for combating external threats. Within three areas singled out mechanism countering external threats

to business entity depending on the size of the threat, its importance and scope of possible

consequences for the system of economic security.
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тема економічної безпеки, механізм протидії загрозам.
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розглядають як актуальний предмет досліджень. Аналіз

останніх публікацій щодо цього питання ілюструє вели�

кий інтерес дослідження проблем безпеки. Так, загрози

економічній безпеці є одним з найпоширеніших предметів

дослідження науковців у сфері безпеки, однак дослід�

женню зовнішніх загроз приділено недостатньо уваги.
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У сучасних умовах досить важливо орієнтуватись

на критичні параметри загроз, досягнення яких зумов�

лює руйнівні процеси в стабільній економіко�госпо�

дарській діяльності суб'єкта господарювання. Від

чіткості та правильності ідентифікації загроз, від пра�

вильного вибору інструментів виміру їх прояву зале�

жить ступінь адекватності оцінки економічної безпеки

суб'єкта господарювання та механізм щодо поперед�

ження небезпеки, що відповідає масштабу та характе�

ру загроз.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Дослідженню загроз економічній безпеці різних

суб'єктів господарської діяльності присвячено багато як

вітчизняних, так і зарубіжних праць. Більшість науковців

приділяє увагу саме структуризації, класифікації.

Найбільш вживаним є поділ на внутрішні та зовнішні.

Так, досить чітко внутрішні та зовнішні загрози розме�

жовує у своїй праці Зубок М.І. [1], де підкреслює, що

зовнішні загрози можуть утворюватись стихійними ли�

хами та техногенними аваріями і катастрофами, що мо�

жуть виникати поблизу установ суб'єктів підприємницт�

ва і своїми вражаючими факторами загрожувати їм.

Досить широко питання загроз та напрямів нейтралізації

підіймається у працях таких авторів, як Васильців Т.Г.

[2], Козаченко Г.В. [3], Захаров О.І. [4], Бендиков М.А.

[5] та ін. Так, Барановський О.І. [6], виділяє ряд заг�

роз фінансово�економічної безпеки банківських ус�

танов, які властиві і суб'єктам підприємницької діяль�

ності. Так, більшість вчених визначають суть, виділя�

ють нові класифікаційні ознаки загроз, досліджують

методи їх оцінки. Однак актуальним залишається пи�

тання побудови механізму протидії загрозам, а саме

зовнішнім, оскільки вони не тільки зчиняють негатив�

ний вплив на систему економічної безпеки, стабіль�

ний економічний стан господарюючого суб'єкта в

цілому, а й можуть стати причиною ряду внутрішніх

загроз.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є характеристика зовнішніх за�

гроз економічній безпеці суб'єкта господарювання та

побудова механізму протидії ним.

Для досягнення поставленої мети необхідним є ви�

рішення ряду завдань, зокрема:

— уточнити поняття загрози економічній безпеці

суб'єкта господарювання;

— проаналізувати існуючі підходи до визначення

зовнішніх загроз;

— розробити механізм протидії зовнішнім загрозам

на основі структуризації загроз за сферами прояву, об�

грунтовану для практичного використання в організації

забезпечення економічної безпеки господарюючого

суб'єкта.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Поняття загрози є ключовим при визначенні еконо�

мічної безпеки суб'єкта господарювання. Загрози є су�

купністю факторів та умов, що спричинюють дестабілі�

зуючий вплив на функціонування та розвиток економіч�

ної системи. Існує велика кількість видів загроз, однак

найбільш вживаним є поділ на внутрішні та зовнішні за

класифікаційною ознакою — місце загроз відносно

об'єкта.

Зовнішні загрози економічній безпеці господарю�

ючого суб'єкта є основними дестабілізаторами ефектив�

ної роботи, оскільки вони несуть найбільшу деструктив�

ну дію.

Слід погодитись із науковцем Мігус І.П., що най�

більшого поширення у науці одержала класифікація заг�

роз залежно від сфери їх виникнення. Зовнішні небез�

пеки і загрози виникають за межами суб'єкта господа�

рювання. Вони не пов'язані із його діяльністю. Як пра�

вило, це така зміна навколишнього середовища, що

може завдати підприємству, установі чи організації

збитків [7].

Саме зовнішні загрози економічній безпеці суб'єктів

господарювання є найменш дослідженими, при цьому

найбільш впливовішими та вагомими, щодо наслідків

своєї дії. Перелік зовнішніх загроз більшою мірою за�

лежить від галузі в якій провадить свою діяльність під�

приємство. Однак існує ряд загроз, що притаманні будь�

якому господарюючому суб'єкту, вони є універсальни�

ми.

Так, Зубок М.І. зазначає, що зовнішні загрози в

підприємницькій діяльності проявляються як недобро�

совісна конкуренція, розбійні напади з метою заволод�

іння коштами та майном суб'єктів підприємництва, роз�

голошення їх комерційної, банківської таємниці та кон�

фіденційної інформації, неповернення (несвоєчасне по�

вернення) коштів, нагнітання моральної обстановки на�

вколо підприємств, банків або їх посадових осіб поши�

рення негативної інформації про їх діяльність, дестабі�

лізація роботи суб'єктів підприємництва від чисельних

перевірок, примушення їх до проведення неефективних,

збиткових операцій, незаконне поглинання підприємств,

банків іншими суб'єктами, замахи на їх працівників та

захоплення в заручники, обмеження діяльності суб'єктів

підприємництва певними актами органів влади чи інши�

ми державними органами, руйнування будівель, виве�

дення з ладу їх обладнання і т. і. [1, с. 23].

До найнебезпечніших зовнішніх загроз, які можуть

нанести шкоду підприємству або зробити його подаль�

шу діяльність неможливою, Реверчук Н.Й. відносить [8]:

— недосконалість чинного законодавства;

— недобросовісна конкуренція;

— криміналізація економіки;

— зміна валютного курсу;

— поява нових технологій (Інтернет) .

Сьогоднішня економічна та політична ситуація в

країні дедалі більше сприяє активізації зовнішніх заг�

роз. Дедалі більше створюється сприятливе середови�

ще для розвитку недобросовісної конкуренції та кри�

міналізації. Особливих обертів набирають загрози, що



Інвестиції: практика та досвід № 17/201666

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

пов'язані з інтернет�ресурсами, інтернет�послугами,

інтернет�банкінгом та елекронною комерцією. Серед

сучасних шахраїв досить популярним став кардинг —

шахрайські дії з банківськими картками як фізичних, так

і юридичних осіб з метою заволодіння фінансовими

ресурсами наявними на картрахунку карткоутримувача.

Наряду з інформаційними злочинами йдуть фінансово�

економічні. Зовнішні загрози в цій сфері є найбільш по�

пулярними та багато в чому є похідними від нестабіль�

ності законодавчо�правового поля, незахищеності від

ряду шахрайських, злочинних дій. Деталізація зовнішніх

загроз відповідно до сфери їх прояву дає можливість

побачити, яку саме складову економічної безпеки су�

б'єкта господарювання необхідно підтримати з точки

зору фінансів, аналітики, інформації.

Відповідно до основних складових системи економіч�

ної безпеки господарюючого суб'єкта були виявлені

зовнішні загрози, чий вплив багато в чому визначається га�

лузевою приналежністю. Саме тому сформовано перелік

основних зовнішніх загроз, що чинять негативний вплив не�

залежно від виду діяльності, бо їх вплив є більш вагомим.

Дослідження цих загроз дозволяє визначити ва�

гомість та ступінь деструктивної дії з боку зовнішнього

середовища в межах кожної складової системи еконо�

мічної безпеки. В сучасних умовах фінансово�економі�

чна діяльність господарюючого суб'єкта представляєть�

ся досить складною через ряд чинників. Це і макроеко�

номічні реформації в економіці, і специфічні чинники,

що активізують та посилюють дію латентних загроз еко�

номічній безпеці господарюючого суб'єкта. Саме тому,

важливою компонентою ефективної роботи системи

економічної безпеки є формування чіткого механізму

протидії зовнішнім загрозам (рис. 1), що може убезпе�

чити також і від дії ряду внутрішніх загроз.

Головна мета механізму — забезпечення стабільно

ефективної роботи усіх складових СЕБ використовую�

чи усі напрямки протидії зовнішнім загрозам, з макси�

мальною економією наявних та запозичених ресурсів.

Успішна робота механізму забезпечується чітким

дотримання ряду принципів: ефективності (чітке

слідкування за рівнем економічної безпеки, критични�

ми значеннями; пошук балансу між затраченими ресур�

Таблиця 1. Зовнішні загрози економічній безпеці
суб'єкта господарювання
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сами на СЕБ та віддача від шляхів протидії загрозам;

злагодженість роботи кадрів та керівної ланки та

ін.); відповідності (робота механізму здійснюється

у відповідності до нормативно�правової  бази,

внутрішніх положень, інструкцій, норм та прин�

ципів; у відповідності до наявних ресурсів, кадро�

вого складу; умов зовнішнього середовища; макро�

економічної ситуації в країні; у відповідності до

головної мети СЕБ та генеральної мети підприєм�

ства та ін.); вчасності (будь�які дії, що спрямовані

на забезпечення стабільності та ефективності СЕБ

повинні виконуватись відповідно до планових роз�

кладів, а у непередбачених ситуаціях з максималь�

ною швидкістю задля мінімізації можливих втрат);

доцільності (використання ресурсів матеріальних,

кадрових чи інформаційних повинно бути чітко роз�

плановане та прорахована доцільність їх викорис�

тання; відповідальність за доцільність будь�яких за�

побіжних загрозам дій покладається на керівника

відділу безпеки); раціональності (будь�які дії, що

здійснюються або будуть здійснюватись по відно�

шенню до СЕБ повинні бути зважені в бік найбільш

вигідніших для підприємства).

У процесі досягнення головної мети системи еко�

номічної безпеки суб'єкта господарювання, задля

ефективної протидії зовнішнім загрозам повинні по�

вноцінно, однак раціонально використовуватись наявні

або залучені ресурси, а саме: фінансові, інформаційні,

трудові, матеріальні, ресурси інтелектуальної влас�

ності.

Напрями протидії зовнішнім загрозам багато в чому

залежать від змісту самої загрози, її масштабності, но�

сія, можливих наслідків її дії, а також від можливості

застосування того чи іншого ряду ресурсів. Не останнє

місце у захисті від загроз полягає кадрова ланка, ос�

кільки від майстерності, практичного досвіду, знань та

умінь працівників, що задіяні у заходах безпеки зале�

жить процес, інструменти захисту, тривалість дій та

кінцевий результат.

Усі заходи протидії зовнішнім загрозам можна по�

ділити на три напрямки:

1. Заходи, що спрямовані на зміцнення стану СЕБ.

Цей напрям використовується за стабільного стану

СЕБ, відсутності або незначної кількості загроз, за на�

явності вільних ресурсів, що можна спрямувати на роз�

виток та зміцнення безпеки. Зазвичай використовують

підтримуючі заходи такі, як оновлення технічних за�

собів безпеки; підвищення кваліфікації персоналу;

формування серед населення та ділових партнерів

сприятливої думки, щодо підприємства (це дає мож�

ливість реалізовувати власні плани); пошук необхідної

інформації для вироблення оптимальних управлінсь�

ких дій; проводять тестувальні заходи нової техніки та

обладнання та ін.

2. Заходи, що спрямовані на попередження, ней�

тралізацію дії можливих або латентних загроз. За ви�

никнення загроз протягом оперативної діяльності

відповідальні особи за СЕБ здійснюють ряд заходів

щодо ідентифікації,  контролю та координації,

кількісного та якісного виміру, визначення обсягу

можливих втрат від загроз. Після проведення попе�

реджувальних заходів переходять до безпосередньо

нейтралізації, захисту, страхування, уникнення чи

мінімізації.

3. Заходи, що за своє суттю є піковою стадією дру�

гого напрямку заходів. Вони також включають у себе

реактивний стан відповіді на загрозу, що чітко визначе�

на, тягне за собою ряд матеріальних та нематеріальних

збитків, фінансових втрат. Зазвичай цей напрям вико�

ристовують для захисту від загроз, з якими заходи дру�

гого напрямку зазнали невдачі, та потребують негайної

активної протидії. Такі заходи активізують внутрішні

резерви підприємства, не лише матеріальні, а й кадрові;

можуть знадобитися чималі фінансові вкладення задля

збереження сталим матеріального та фінансового ста�

ну суб'єкта.

Підсумовуючи можна стверджувати, що механізм

протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці

Рис. 1. Механізм протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці
суб'єктів господарювання
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суб'єктів господарювання є сукупністю напрямів про�

тидії різного роду, завдяки яким згідно з встановлени�

ми принципами забезпечується належне виконання ряду

завдань системи економічної безпеки та досягаються її

цілі.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Для будь�якого суб'єкта господарської діяль�

ності існують загрози, що надходять із зовні. Саме

вони несуть за собою найбільш руйнівний вплив на

діяльність підприємства. Проведене групування

зовнішніх загроз дає змогу визначити найбільш не�

безпечні та впливові з них, визначити можливі на�

слідки їх дестабілізуючої дії та визначити, яка зі

сфер системи економічної безпеки господарюючо�

го суб'єкта найбільш підпадає під вплив загроз. Для

кожного підприємства зовнішні загрози досить

індивідуальні, однак нами запропоновано ряд тих,

що чинять вплив майже на будь�який суб'єкт госпо�

дарської діяльності. Задля успішного подолання їх

руйнівної дії слід мати чітко окреслений механізм

протидії ним. Так, його основою є головна мета, на

яку спирається система економічної безпеки в про�

цесі протидії зовнішнім загрозам, а рушійною си�

лою напрями протидії. Лише злагоджена робота

усіх складових СЕБ, дотримання мети та скоорди�

новані заходи зможуть протистояти будь�якому

типу зовнішніх загроз, зберегти стабільність та ви�

вести підприємство на якісно новий рівень безпе�

ки.
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