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му, що підприємство має застосовувати досвід досвідченіших
компаній, корегуючи його під власні реалії.

Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок, що для
ефективної діяльності виробничих підприємств слід керуватися
управлінням ланцюгом створення цінності, оскільки він допома-
гає визначити джерела формування витрат і прибутку підприємс-
тва та визначити його сильні і слабкі сторони. До управління ла-
нцюгом створення цінності слід підходити комплексно,
застосовуючи досвід успішних компаній і постійно удосконалю-
вати його структуру.
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Поглиблення сучасних досліджень у сфері взаємодії суб’єктів
господарювання з зовнішнім середовищем дозволяє певним чи-
ном удосконалити класичні підходи до трактування економічних
явищ та процесів, сформувати корисну для формування управ-
лінських рішень як на мікро-, так і на макрорівні інформацію.
Аналізуючи існуючі методики оцінювання економічної безпеки
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підприємств та індикатори, які для цього використовуються, не-
обхідно відмітити недостатню увагу дослідників до аналізу впли-
ву зовнішнього середовища на діяльність суб’єктів господарю-
вання та на їхню економічну безпеку, тому дослідження у цьому
напряму є достатньо актуальними.

Основним завданням дослідження є вибір адекватних інстру-
ментів моделювання впливу фіскальних органів на систему еко-
номічної безпеки підприємства.

У значній кількості наукових праць ([1, 2]та ін.) цілком справед-
ливо стверджується про наявність впливу зовнішнього середовища
на систему економічної безпеки суб’єктів господарювання, але кі-
лькісно такий вплив аналізується недостатньо, так само, як і сцена-
рно не аналізуються його наслідки й відповідна реакція підприємст-
ва. Більшість наведених підходів щодо аналізу впливу зовнішнього
середовища на систему економічної безпеки підприємства дають
уявлення про існуючу ситуацію і мають ретроспективний характер.

На нашу думку, обов’язково необхідно враховувати природу за-
гроз економічній безпеці підприємства, оскільки вони мають пере-
важно зовнішній характер, принаймні внутрішні загрози системі
економічної безпеки підприємства постають більш керованими й
прогнозованими, а саме зовнішні загрози виникають в умовах біль-
шої невизначеності й часто мають істотно більший вплив, аж до
критичного, на систему економічної безпеки підприємства. Цілком
логічною виглядає та увага, яку вітчизняні науковці приділяють пи-
танням взаємодії суб’єктів господарювання та різноманітних конт-
ролюючих структур. Така ситуація пояснюється не лише еволюцією
економічної думки, а й більш банальними причинами — тиском єв-
ропейського співтовариства, необхідністю покращення інвестицій-
ного клімату, розширенням бази суб’єктів-платників податків та
іншими факторами. Крім того, всі зміни певним чином відобража-
ються на системі економічної безпеки підприємств, причому не
завжди позитивно. Контролюючі, а особливо фіскальні органи як
суб’єкт зовнішнього середовища здійснюють визначальний вплив
на систему економічної безпеки суб’єктів господарювання, й тому
обов’язково такий вплив слід досліджувати, аналізувати та прогно-
зувати. Висока турбулентність у фіскальній сфері та швидка реакція
бізнес-середовища на зовнішні подразники, потребують адекватної
оцінки та моделювання можливих варіантів розвитку подій і шляхів
підвищення економічної безпеки суб’єктів господарювання. Моде-
лювання процесів, які пов’язані зі створенням, функціонуванням та
розвитком підприємств, і відповідно з формуванням їх системи еко-
номічної безпеки передбачає наявність певної альтернативи вибору
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рішення. Після чого виникає дія або бездіяльність, яка призводить
до отримання деяких результатів. Причому результати можуть бути
відомі заздалегідь, частково відомі або невідомі. Тому моделювання
взаємодії фіскальних органів і суб’єктів господарювання представ-
ляє виключний інтерес, оскільки дозволяє не тільки визначити си-
туацію, яка склалася, але й сформувати сценарії зміни такої ситуа-
ції, реакцію всіх учасників на неї тощо.

Оскільки взаємодія суб’єктів господарювання і суб’єктів реалі-
зації фіскальної функції держави відбувається найчастіше в умовах
невизначеності, використовуваними у моделюванні інструментами
можуть бути нечіткі множини, теорія корисності, теорія ігор, а вра-
ховуючи антагоністичну природу і стратегічну направленість взає-
модії вищезазначених суб’єктів, найприйнятнішим для моделюван-
ня такої взаємодії, на нашу думку, є теорія ігор.
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Развитие современных рыночных отношений и интеграция в си-
стему мировых хозяйственных связей обуславливают рост внима-




