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Із урахуванням розроблених органіграм пропонуємо здійснити 

удосконалення організаційної структури ВНЗ, яка буде орієнтована на 

залучення споживачів освітній послуг ВНЗ з позицій економічної безпеки. 

Розробка та реалізація стратегія залучення споживачів освітній послуг 

ВНЗ з позицій економічної безпеки сприятиме не лише підвищенню якості 

освітніх послуг , а й наповненню бюджету університету та зміцненню його 

економічної безпеки.  
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ВПЛИВ ГОСПОДАРСЬКОГО РИЗИКУ НА ЕКОНОМІЧНУ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Сільське господарство відіграє важливу роль в економічному розвитку 

народного господарства країни, є основним виробником і постачальником 

продуктів харчування як основи життєдіяльності людей і відтворення робочої 

сили.  

До того ж, сільське господарство є виробником сировини для випуску 

продукції виробничого призначення і багатьох видів невиробничих споживчих 

товарів. В умовах імпортозаміщення як ніколи потрібне збільшення 

виробництва вітчизняної сільськогосподарської продукції. [1] 

Розглядаючи існуючі ризики на підприємствах аграрного сектора на 

основі наведених соціологічних досліджень, ми прийшли до висновку, що 

найбільшими загрозами для підприємства є руйнування матеріально-технічної 

бази - 46%, розкрадання матеріальних засобів співробітниками підприємства - 

30%.  

Основне руйнування матеріально-технічної бази пройшло в ході 

реорганізації підприємств в 90-і роки. В даний час відтворення засобів йде 

повільними темпами, забезпеченість технікою становить 50-70%.  

В ході досліджень виявлено, що існує загроза витоку інформації на 

підприємстві, яка залежить в 30% від службового персоналу, в 23% - від обліку, 

зберігання і організації документообігу, в 21% - від незахищених ліній зв'язку 

та комп'ютерної мережі, в 23% - від рівня контролю фахівців за сторонніми на 

підприємстві і безконтрольного копіювання інформації підприємства.  

З метою захисту інформації необхідні розмежування доступу до 

інформаційних ресурсів, використання антивірусних програм, апаратних 

засобів захисту інформації.  

Важливо проводити оцінку рівня витрат, спрямованих на збереження 

інформаційних ресурсів і проаналізувати причини збитку по інформаційній 

складовій. Наші дослідження дозволили виявити ризики на прикладі створення 

фермерських господарств.  
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Головними проблемами при створенні і роботі фермерських господарств 

є економічна нестабільність в країні (65% - в 2015 р, що на 6% вище, ніж у 2010 

р); 58% респондентів вказали на складності в оформленні землі у власність і 

одержанні кредитів, відсутність первинного капіталу відзначили 32% опитаних.  

Особливе значення в появі ризиків має рівень злочинності, яка в 2014 р 

знизилася, проте важливо досліджувати її причини злочинності. Основними 

причинами, що сприяють появі кримінальних структур в суспільстві, є: 

зростання безробіття, зниження рівня життя і моралі серед населення.  

Для забезпечення ефективної господарської діяльності та отримання 

позитивних економічних результатів необхідно управляти ризиками, тобто 

розробити систему управління ризиками, що включає їх ідентифікацію, оцінку 

втрат, аналіз і оцінку ризику, методи щодо його зниження.  

Різний попит на окремі сільськогосподарські продукти не спростовує 

факту існування відносно нееластичного попиту на сільськогосподарську 

продукцію в цілому. [2] 

Саме ця обставина породила проблему довгострокового періоду, суть якої 

полягає у виникненні тенденції до зниження цін на сільськогосподарські 

продукти і доходів аграрних підприємств порівняно з цінами і доходами в 

економіці в цілому.  

Цю проблему потрібно аналізувати у двох аспектах: по-перше, за 

дефіциту сільськогосподарських продуктів; по-друге, за насиченості ринку 

цими товарами.  

Є підстави стверджувати, що після досягнення раціонального рівня 

споживання продовольчих товарів і товарів із сільськогосподарської сировини 

попит на сільськогосподарську продукцію зростає головним чином за рахунок 

природного приросту населення. [3] 

У розвинутих країнах та і в нашій країні спостерігається зниження темпів 

такого приросту і незначне збільшення обсягу закупок від зростання доходів 

населення.  

Поєднання цих двох причин зумовлює відставання попиту на 

сільськогосподарську продукцію від істотного збільшення її пропозиції.  

Важливого значення набуває правильність прийняття управлінських 

рішень в таких умовах господарювання. Управління на підприємстві повинно 

бути спрямоване на збереження виробничих ресурсів та отримання достатнього 

прибутку, який компенсує ризики господарської діяльності.  

Коли держава не несе відповідальності за зобов'язання підприємства, для 

підприємств розширяється коло можливостей і збільшується ступінь свободи у 

процесі прийняття управлінських рішень, а відповідно, виникає необхідність 

обліку, аналізу й оцінки ризику в системі управління підприємством.  

Підприємство намагається зменшити можливі збитки, пов'язані з 

реалізацією ризиків. Для будь-якого підприємства управління ризиком 

передбачає виявлення, аналіз і регулювання тих ризиків, які можуть 

загрожувати майну й дохідності підприємства. [4] 

В сучасних умовах господарювання, що характеризуються високим 

рівнем економічної невизначеності, досягнення стратегічних фінансових цілей 
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та забезпечення довгострокової фінансової стійкості підприємства неможливе 

без створення ефективної системи стратегічного фінансового менеджменту.  

Отже, щоб ефективно здійснювати господарську діяльність, 

підприємствам потрібно не уникати ризику, а правильно оцінювати його 

ступінь й управляти ним своєчасно, враховувати чинники ризику при прийнятті 

управлінських рішень, забезпечувати адаптацію діяльності підприємства до 

мінливих умов зовнішнього та внутрішнього середовища. 
Список використаних джерел: 

1. Буздалов І. Сільське господарство: погляд крізь призму концепції сталого розвитку // 

АПК: економіка, управління. 2015. № 8. С. 3-16. 

2. Буторин С. Н. Моніторинг господарських ризиків та їх вплив на економічну 

ефективність сільськогосподарського підприємства [Електронний ресурс] / С. Н. Буторин, 

Д. М. Трухин, Н. А. Світлакова. – 2016. –

 Режим доступу до ресурсу: http://cyberleninka.ru/article/n/m nitoring-hozyaystvennyh-riskov-i-

ih-vliyanie-na-ekonomicheskuyu-effektivnost-selskohozyaystvennogo-predpriyatiya. 

3. Економічна безпека: Навч. посібник / О.Є. Користін, О.І. Барановська, Л.В. 

Герасименко та ін.; За ред. О.М. Джужі. – К.: Алерта; КНТ; Центр навчальної літератури, 

2010. – 368 с. 

4. Бродецький Г.Л., Гусєв Д.А., Елін Е.А. Управління ризиками в логістиці: Учеб. посібник 

для студ. установ вищ. проф. освіти. - Х .: Академія, 2010. - 192 с. 

 

 
Подік І.І., к.е.н., викладач, 

Ірпінський державний коледж економіки та права 

Мамонова Г.В., к. ф.-м. н., доцент  

кафедри комп’ютерної математики та інформаційної безпеки, 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет  

ім. Вадима Гетьмана»  
 

АНАЛІЗ ТА РАНЖУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ 

БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 
 

Інтереси податкової безпеки України сьогодні, як ніколи, вимагають 

об’єктивного і всебічного моніторингу, відстеження, аналізу і прогнозування 

існуючих та ймовірних загроз її сталому та безпечному розвитку. Адже розвиток 

податкових відносин характеризується настільки високим динамізмом і 

взаємозалежністю подій, що прорахунки в цій сфері окрім негативного впливу на 

показники податкової безпеки здатні підірвати основи національної безпеки 

взагалі [1, с. 142]. 

Саме тому серед вітчизняних економістів останнім часом зростає інтерес до 

проблем податкової безпеки держави. Так О. Баранецька, Ю. Бережна, М. 

Виклюк, В. Герасик, Ю. Іванова, В. Іщенко, В. Матвєєва, В. Мартинюк, Є. 

Медведкіна, Л. Петренко, Ю. Полянська, А. Соколовська та ін. у своїх працях 

розкривають та обґрунтовують сутність податкової безпеки, досліджують окремі 

показники податкової безпеки, визначають перелік загроз їй же. Втім, високо 

оцінюючи накопичені наукові дослідження, варто відмітити, що вченими 

недостатньо приділяється увага специфічній природі податкових загроз, яка 

проявляється у їх взаємозалежності та взаємному впливові. Саме це і актуалізує 
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