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ВСТУП

Актуальність теми. У сучасних умовах господарювання забезпечення
економічної безпеки підприємства визначається необхідністю досягнення
стабільності функціонування та головних економічних цілей і завдань
діяльності підприємства, що може здійснюватися лише в умовах ефективного
функціонування

фінансової,

правової,

технологічної,

кадрової,

інтелектуальної та інформаційної складової. Особливого значення в
контексті забезпечення належного рівня економічної безпеки набуває
управління інформацією суб’єкта господарювання, що обумовлено високим
рівнем інформатизації всіх управлінських процесів, необхідністю оперативно
вирішувати поточні економічні проблеми на основі аналізу зовнішньої та
внутрішньої інформації.
Недосконалість управління інформаційними процесами на етапі збору,
формування, аналізу, руху інформації підприємства може негативно
вплинути на прийняття стратегічних і тактичних рішень, що у свою чергу
дестимулюватиме його діяльність у напрямах: зменшення присутності
підприємства на ринку, підвищення ймовірності втрати конкурентних
переваг, зниження рівня якості товарів і послуг, унеможливлення отримання
доступу до кредитів чи інвестицій, створення загроз кримінального
переслідування

керівництва,

погіршення

економічних

результатів

підприємства, що несе загрози його економічній безпеці. Іноді керівний
склад підприємства неефективно здійснює свої функції щодо залучення
можливостей інформаційних систем у вирішенні завдань забезпечення
належного рівня економічної безпеки. У такому разі набуває актуальності
процес управління інформацією в системі забезпечення економічної безпеки
підприємства.
Серед проблем управління інформацією та її руху на підприємствах
можна виділити проблеми відсутності узгодженості економічних даних
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різних джерел у процесі планування та контролю діяльності підприємства,
недостатності технічного та кадрового забезпечення в процесі управління
інформаційними

потоками,

відсутності

належної

синхронізації

інформаційних потоків між структурними підрозділами підприємства,
недостатній рівень комп’ютеризації та програмного забезпечення тощо. Так
відповідно до міжнародного рейтингу країн світу за індексом розвитку ІКТ та
їх застосування на підприємствах у 2014 році Україна посідала 73 місце з
індексом 5,15% тоді як провідні європейські країни займають: Данія перше
місце з індексом 8,86%, Швеція - третє (8,67%), Велика Британія – п’яте
(8,5%) та ін. Натомість, налагодження ефективної системи управління та
руху інформацією на сучасному підприємстві дасть можливість прискорити
надходження інформації на підприємство, зменшити ризики втрати
інформації в процесі її руху, оперативно забезпечити інформаційний потік
між різними структурними підрозділами, що дасть змогу здійснювати
ефективне управління та контроль за економічними процесами і забезпечити
належний рівень економічної безпеки підприємства, що й обумовлює
актуальність обраної тематики дослідження.
Дослідженню проблем економічної безпеки підприємств приділяли
свою

увагу

такі

О.В.

Арефʼєва,

зарубіжні
Ю.В.

та

Бабанoва,

вітчизняні
В.А.

науковці:

Бoгoмoлoв,

В.Г.

З.М.

Алькема,
Борисенко,

З.С. Варналiй, Т.Г. Васильцiв, В.М. Геєць, С.О. Грунін, Л.І. Дoнець,
З.Б. Живко, О.І. Захаров, С.Ф. Пoкрoпивний, Т.М. Iванюта, М.О. Кизим,
О.А.

Кириченко,

О.С.

Кириченко,

А.В.

Кiрiєнкo,

Т.С.

Клебанова,

Г.В. Кoзаченкo, В.В. Крутов, С.М. Лаптєв, Н.М. Літвін, Ю.Г. Лисенкo,
І.П. Мігус, В.І. Мунтіян, А.В. Нікітіна, І.П. Отенко, І.Л. Петрова, В.В. Рокоча,
В.В. Токар, В.С. Сідак, І.І. Циглик та інші. У своїх працях автори
висвітлюють проблематику управління економічною безпекою підприємств
як у цілому, так і за її складовими елементами. Значну увагу приділено
обґрунтуванню сутності економічної безпеки, її складових елементів,
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необхідності всебічного дослідження цього явища, запропоновано різні
підходи до оцінки.
Дослідженню визначення сутності інформації та її класифікації,
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підприємств присвятили
свої роботи такі зарубіжні та вітчизняні науковці: В.І. Аранчій, А.І. Берлач,
Т.Б. Воронков, В.В. Дoмарєв, А.В. Жукoв, О.І. Захарoв,
С.Ф.

Лазарева,

І.О.

Нетреба, І.І.

Новаківський,

А.В.

І.Р. Кoнєєв,
Oлiйник,

В.М. Охріменко, Р.Ф. Ситник, В.С. Сідак, А.А. Стрельцов, В.І. Терехов,
Г.А.

Титоренко,

А.М.

Ткаченко,

І.О.

Ушакова,

В.Л.

Цимбалюк,

Е.В. Чергенець, І.О. Чернозубкін, В.М. Щербина, В.І. Ярoчкін та інші. У
працях цих авторів з різних точок зору висвітлено сутність інформації,
зокрема щодо інформаційної безпеки підприємств, сформульовано підходи
до класифікації інформації. Основні наукові здобутки цих та інших учених
щодо

аспектів

інформаційного

середовища

діяльності

підприємств

імлементовано на законодавчому рівні.
Незважаючи на значну кількість досліджень за обраною тематикою,
стан проблематики управління інформацією для забезпечення належного
рівня економічної безпеки підприємства ще не достатньо вивчений, оскільки
не виокремлено основи управління інформацією в системі забезпечення
економічної безпеки підприємства, у тому числі з точки зору аналізу
загальних положень цього процесу та особливостей побудови з урахуванням
значного впливу мережі Інтернет у діяльності підприємства та розвитку
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Дослідження обраної
теми потребує систематизації складових управління інформацією системи
забезпечення економічної безпеки підприємства, які впливають на стан
ефективності її функціонування при провадженні ним господарської
діяльності та їх аналізу, оцінки й удосконалення на підставі інструментарію
сучасної безпекології.
Наукове завдання проведеного дослідження полягає в розробленні
теоретико-методичних засад управління інформацією в системі забезпечення
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економічної безпеки підприємства, обґрунтуванні моделей та інструментарію
вдосконалення управління інформацією для забезпечення належного рівня
економічної безпеки підприємства.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження проведено відповідно до плану науково-дослідної роботи
кафедри

управління

фінансово-економічною

безпекою

Університету

економіки та права «КРОК». У дослідженні використано результати виконання
науково-дослідної роботи за темою «Забезпечення захисту економічної безпеки
держави та суб’єктів господарської діяльності в умовах євроінтеграції України»
(номер державної реєстрації 0114U006338). У її межах автор виконала
дослідження особливостей управління інформацією в системі забезпечення
економічної безпеки вітчизняних підприємств з урахуванням сучасних
інформаційних технологій, відповідно до чого запропоновано напрями
вдосконалення цього процесу та оцінено економічну ефективність наведених
автором пропозицій.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
наукове обґрунтування теоретичних засад і прикладних аспектів управління
інформацією в системі забезпечення економічної безпеки підприємства.
Реалізація поставленої мети обумовила виконання таких завдань:
−

дослідити сутність і складові управління інформацією в системі

забезпечення економічної безпеки підприємства;
−

узагальнити та систематизувати теоретико-методичні засади

поняття «інформаційно-аналітична підсистема забезпечення економічної
безпеки підприємства»;
−

здійснити діагностику інформаційно-аналітичного забезпечення

екoнoмiчнoї

безпеки

машинобудівних

підприємств

в

Україні

з

викoристанням статистичних методів;
−

дослідити складові iнфoрмацiйнoгo забезпечення в системі

екoнoмiчнoї безпеки вiтчизняних пiдприємств;
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−

рoзрoбити

методичні

підходи

до

визначення

потреби

в

необхідних інформаційних ресурсах системи забезпечення економічної
безпеки підприємства;
−

формалізувати

процес

управління

інформацією

в

системі

забезпечення економічної безпеки підприємства та визначити його основні
етапи;
−

розробити модель вибору (ранжування) альтернатив управління

інформацією системи забезпечення економічної безпеки підприємства на
основі

використання

існуючих

інформаційних

технологій

з

метою

ефективного її функціонування;
−

удосконалити алгоритм управління інформацією в системі

забезпечення

економічної

взаємопов’язаних

безпеки

поліструктурних

підприємства,
підсистем,

з

що

складається

метою

із

здійснення

цілеспрямованого організуючого впливу на ці підсистеми та забезпечення
належної ефективності їх функціонування.
Об’єктом дослідження є процес управління інформацією в системі
забезпечення економічної безпеки підприємства.
Предметом дослідження виступають теоретико-методичні засади
управління інформацією в системі забезпечення економічної безпеки
підприємства.
Методи дослідження. Використані в роботі методи зумовлені метою і
завданнями дисертаційної роботи, зорієнтовані на систематизацію та аналіз
сформованих

моделей

управління

інформацією в системі

забезпечення

економічної безпеки підприємств, а також способів удосконалення цього процесу.
Зокрема, під час проведення дослідження використано методи: логічного
узагальнення і наукової абстракції – для уточнення поняття «система
забезпечення економічної безпеки підприємства», «управління інформацією
у системі забезпечення економічної безпеки підприємства» і класифікації її
складових елементів (розділ 1, пп. 1.1); системного і порівняльного аналізу –
для

систематизації

підходів

до

управління

інформацією

в

системі
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забезпечення економічної безпеки підприємства (розділ 1, пп. 1.2; розділ 2,
пп. 2.2); дослідницько-статистичний та аналітичний – для дослідження
передумов і зовнішніх чинників формування системи інформаційного
забезпечення підприємств (розділ 2, пп. 2.1); економіко-математичного
моделювання – для оцінки та прогнозування стану економічної безпеки на
основі використання інформації підприємств, оцінки ризику банкрутства
підприємства (розділ 2, пп. 2.2; розділ 3, пп. 3.2); систематизації і логічного
узагальнення – для формування складу актуальних елементів системи
інформаційного забезпечення діяльності підприємств (розділ 2, пп. 2.3);
індукції і дедукції – для формування висновків і практичних рекомендацій
щодо забезпечення економічної безпеки підприємства з використанням
сучасних інформаційних систем (розділ 2, пп. 2.3; розділ 3, пп. 3.1-3.2);
моделювання і прогнозування – моделі ранжування (вибору альтернатив)
управління інформацією

системи забезпечення економічної безпеки

підприємства (розділ 3, пп. 3.2–3.3).
Опрацювання

даних

здійснювалося

з

використанням

сучасних

комп’ютерних технологій. Інформаційну базу дисертаційного дослідження
становлять зведені статистичні дані Державної служби статистики України та
фінансові звіти машинобудівних підприємств, законодавчі та нормативні
документи.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в
тому, що:
уперше:
−

запропоновано

модель

вибору

(ранжування)

альтернатив

управління інформацією в системі забезпечення економічної безпеки
підприємства на основі викoристання iснуючих інформаційних технологій:
(А1 – використання інформаційних ресурсів для збереження параметрів
виробництва; А2 – використання інформаційних ресурсів для стабілізації
діяльності: оптимізація витрат на виробництво; А3 – використання
інформаційних ресурсів для конкурентних переваг; А4 – викoристання
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iнфoрмацiйних

ресурсiв

для

активiзацiї

iннoвацiйнoї

дiяльнoстi:

кoрoткoстрoкoвий пoтенцiал; А5 – викoристання iнфoрмацiйних ресурсiв для
реалiзацiї пiдприємницькoї iдеї: дoвгoстрoкoвий пoтенцiал) з метою
забезпечення екoнoмiчної ефективності її функціонування;


сформовано комплекс складових інформаційного забезпечення

економічної безпеки досліджуваних підприємств і здійснено їх якісну оцінку,
за такими параметрами: техніко-технологічні (спеціалізоване програмне
забезпечення та технології; спеціалізовані технічні засоби); інформаційні
(збір

первинної

інформації;

збір

вторинної

інформації;

аналітичні

дослідження та прогнози); методологічні (науково-теоретичні методики
обробки та збору інформації; загальнонаукові методи обробки даних;
аналітичні методи обробки даних); суб’єктні внутрішнього обслуговуючого
персоналу; наявність зовнішнього обслуговуючого персоналу), і проведено
діагностику величини стратегічного розриву між бажаним і фактичним
станом управління інформаційним портфелем підприємств;
удосконалено:
−

трактування сутності поняття «система забезпечення економічної

безпеки підприємства», що визначається як сукупнiсть екoнoмiчних
вiднoсин, пoв’язаних iз управлiнням дiяльнiстю пiдприємства спрямованим
на дoсягнення пoставлених стратегiчних цілей шляхoм використання різних
методів захисту від деструктивного впливу на ньoгo внутрiшнiх i зoвнiшнiх
чинників загрoз та небезпек, яка складається з таких oснoвних елементiв:
oб’єкти; суб’єкти; принципи; функцioнальнi складoвi; загрoзи; iндикатoри
oцiнки системи забезпечення економічної безпеки та трактування сутності
«управління інформацією в системі забезпечення економічної безпеки
підприємства», що визначається як цілеспрямований процес планування,
організації, підбору кадрів, організування та координації різних видів
інформаційної діяльності та контролю за ними, здійснюваний на основі
комплексного використання всіх видів інформації, наявної на підприємстві та
за його межами, а також сучасного програмного та технічного забезпечення з
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метою досягнення цілей інформаційного забезпечення роботи

системи

забезпечення економічної безпеки підприємства.


трактування

підсистема

сутності

забезпечення

визначається

як

поняття

економічної

сукупність

«інформаційно-аналітична

безпеки

методичних,

підприємства»,

технічних,

що

програмних,

технологічних засобів, показників і методів оцінки й аналізу, яка функціонує
на

принципах

системності,

автоматизації,

розвитку,

безперервності,

відкритості, масштабування, закoннoстi, взаємнoї відповідальності та є
важливим

елементом

системи

забезпечення

економічної

безпеки

підприємства.


алгоритм управління інформацією в системі забезпечення

екoнoмiчнoї безпеки пiдприємства, що має вертикальну структуру і
складається із взаємопов’язаних поліструктурних підсистем: інформаційноаналітичного забезпечення (С1), управління фінансами (С2), правового
забезпечення (С3), кадрового забезпечення (С4), інноваційно-інвестиційного
забезпечення (С5), техніко-технологічного забезпечення (С6) та управління
екологічною безпекою (С7), яка, на відміну від існуючих, дає змогу
здійснювати цілеспрямований організуючий вплив на ці підсистеми з метою
забезпечення належного рівня економічної безпеки підприємства.
набули подальшого розвитку:


формалізація

процесу

управлiння

інформацією

в

системі

забезпечення економічної безпеки підприємства, що складається з таких
етапів: визначення цілей, планування (рoзрoблення альтернативних планiв
дiяльнoстi підприємства; перевiрка i затвердження планiв структурних
пiдрoздiлiв;

надання

iнфoрмацiї

для

складання

планів;

рoзрoблення

альтернативних метoдик забезпечення екoнoмiчнoї безпеки); збір і обробка
обліково-економічної інформації для прийняття рішень щодо планування
економічної безпеки, здійснення контролю, використання аналітичної
функції; використання інформаційних ресурсів - підготовка рекомендацій і
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вироблення альтернативних варіантів у прийнятті рішень щодо забезпечення
належного рівня економічної безпеки підприємства;


методичні підходи до визначення потреби в необхідних

інформаційних

ресурсах

системи

забезпечення

економічної

безпеки

вітчизняних підприємств, спроможної підтримувати належний рівень їх
економічної безпеки, на підставі яких сформовано перелік інформаційних
факторів впливу на економічну безпеку та досліджено дію низки чинників,
зокрема: витрат на інформаційно-аналітичне забезпечення економічної
безпеки та частки витрат на інформаційне забезпечення економічної безпеки
у валовій реалізації;


підходи до систематизації складових діагностики інформаційно-

аналітичного

забезпечення

екoнoмiчнoї

безпеки

машинобудівних

пiдприємств в Україні, що, на відміну від існуючих, більш повно враховують
техніко-економічні особливості суб’єктів галузі.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
розроблені в дисертаційній роботі положення дали змогу сформувати науковообґрунтовані пропозиції щодо формування моделі управління інформацією в
системі забезпечення економічної безпеки підприємства та обґрунтування
пропозицій удосконалення цього процесу. На основі запропонованої в роботі
моделі

вибору

(ранжування)

інформацією запропоновано

альтернативних

сценаріїв

управління

викoристання вже iснуючих інформаційних

технологій; вкладання кoштiв у сучаснi інформаційні технології та розробки
власних інформаційних технологій, що дасть змогу досягнути забезпечення
належного рівня економічної безпеки. Одержані практичні результати за
умови адаптації можуть бути використані переважною більшістю галузевих
підприємств України з метою забезпечення економічної безпеки. Результати
роботи було використано в практиці досліджуваних підприємств: ФО-П
І.Є. Гайворонська (довідка №27 від 12 січня 2015 р.); ФО-П Д.В. Селюнін
(довідка №25/1 від 26 січня 2016 р.) ; ТОВ «Фірма «ОСТІН» (довідка №20215 від 2 лютого 2015 р.); ТОВ «Богдан-Лізинг» (довідка №33 від 10 лютого
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2015 р.); ТОВ «СТАЛЕВІ ДВЕРІ КОМУНАР» (довідка № 5 від 23 лютого
2015 р.);ФО-П Т.М. Нановський (довідка №10 від 20 квітня 2015 р.); а
також у навчальному процесі Університету економіки та права «КРОК»
(довідка від 2 березня 2015 р.).
Особистий внесок здобувача.
Дисертаційне дослідження є результатом самостійного наукового
дослідження автора. У результаті самостійного виконання за дисертаційним
дослідженням

опубліковано

відповідні

напрацювання.

У

роботі,

опублікованій у співавторстві, авторові належить 0,42 друк. арк. Автором
проведено аналіз основних показників функціонування комп’ютерних
соціальних мереж в Україні.
Апробація
дисертаційного

результатів
дослідження

дисертації.

представлено

й

Основні
обговорено

результати
на

різних

конференціях, зокрема: Науково-практичній конференції молодих учених
«Психологія та безпека бізнесу» (м. Київ, 30 травня 2012 р.), Третій міжнародній
науково-практичній конференції «Виклики та потреби бізнесу ХХI ст.»
(м.

Київ,

29

листопада

2012

р.), Міжнародній

науково-практичній

конференції «Трансформація національних моделей економічного розвитку в
умовах глобалізації» (м. Київ, 20-22 листопада 2013 р.), Науково-практичній
конференції

молодих

учених

«Актуальні

питання

розвитку

суб’єктів

господарювання в умовах економічної нестабільності» (м. Київ, 6 грудня
2013 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи
управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної
безпеки» (м. Черкаси, 28-30 березня 2014 р.)
Публікації. Основні положення дисертації викладено у 12 публікаціях
автора, із них 6 у наукових фахових виданнях України (5 особистих та одна у
співавторстві), 2 публікації в зарубіжному виданні та 4 особистих публікацій
у матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій – 5,13 друк.
арк.
Структура й обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох
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розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Основний зміст
дисертації викладений на 181 сторінці. Робота містить 34 рисунки, 41 таблицю,
список використаних джерел складається з 267 найменувань і 14 додатків.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ
В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність та складові управління інформацією в системі
забезпечення економічної безпеки підприємства
Сучасні умови господарювання потребують створення власної системи
економічної безпеки на підприємстві. Незважаючи на таку необхідність,
більшість українських підприємств її не мають.
Економічна безпека являє собою універсальну категорію, що відбиває
захищеність суб’єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, від
держави до кожного її громадянина. Забезпечення ж економічної безпеки на
підприємстві пов’язане із захистом його діяльності від негативних впливів
зовнішнього середовища, а також зі спроможністю швидко усунути
різноманітні загрози або пристосуватися до існуючих умов, що не
позначаються негативно на його діяльності [35, с. 41]. Зміст цього явища
містить у собі систему засобів, що забезпечують конкурентоспроможність і
економічну стабільність підприємства, а також сприяють підвищенню рівня
добробуту робітників.
В економічній теорії та практиці існує кілька підходів до визначення
сутності поняття економічної безпеки підприємства. Так, у сучасній
інтерпретації економічна безпека проявляється в забезпеченні нормальної і
стабільної діяльності підприємства, попередженні витоку інформації.
Економічну безпеку підприємства можна трактувати як:
1. Стан

захищеності

всіх

систем

підприємства

при

здійсненні

господарської діяльності в певній ситуації [238, c. 33].
2. Стан усіх ресурсів підприємства (капіталу, трудових ресурсів,
інформації, технологій, техніки, прав) і підприємницьких здібностей, при
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якому

можливе

найефективніше

їх

використання

для

стабільного

функціонування і динамічного науково-технічного та соціального розвитку,
здатність запобігати або швидко нівелювати різноманітні внутрішні та
зовнішні загрози [230, c. 29].
3. Сукупність організаційно-правових, режимно-охоронних, технічних,
технологічних, економічних, фінансових, інформаційно-аналітичних та
інших методів, спрямованих на усунення потенційних загроз і створення
умов

для

забезпечення

ефективного

функціонування

суб’єктів

підприємницької діяльності відповідно до їхніх цілей і завдань [82, c. 94].
4. Стан соціально-технічної системи підприємства, що дає змогу
уникнути

зовнішніх

загроз

і

протистояти

внутрішнім

чинникам

дезорганізації за допомогою наявних ресурсів, підприємницьких здібностей
менеджерів, а також структурної організації та зв’язків менеджменту [109, c.
57].
На сучасному рівні розвитку економіки виділяють також інші
трактування поняття економічної безпеки. Проблему визначення сутності
економічної безпеки підприємств намагалося вирішити багато вченихекономістів (табл. 1.1.).
Таблиця 1.1
Перелік визначень категорії «економічна безпека підприємства»*
Автори
1
М.І. Камилик

Визначення категорії «економічна безпека підприємства»
2
стан розвитку господарюючого суб’єкта, який характеризується
стабільністю економічного та фінансового розвитку, ефективністю
нейтралізації негативних факторів та протидії їх впливу на всіх
стадіях його діяльності [76]
Т.Г. Васильців,
стан системи регулювання, а також рівень розвитку підприємства в
З.С. Варналій державі, регіоні, за якого дотримуються гарантії захищеності життєво
важливих інтересів окремо взятих суб’єктів підприємницької
діяльності та підприємництва загалом від внутрішніх і зовнішніх
загроз [19]
О.В. Радзіна
комплекс заходів, що сприяють підвищенню фінансової стійкості
господарських суб’єктів за умов ринкової економіки, що захищають їх
інтереси від впливу негативних ринкових процесів [172]
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Продовження табл. 1.1
1
І.І. Циглик,
Т.М. Паневник

2
стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу,
інформації, технології та техніки, устаткування, прав) і
підприємницьких можливостей, за якого гарантується найефективніше
їх використання для забезпечення стабільного функціонування та
динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання
зовнішнім і внутрішнім негативним впливам [211]
Н.П. Фокіна,
захищеність діяльності від негативних впливів зовнішнього
В.І. Бокій
середовища та здатність оперативно реагувати на зміну зовнішніх
умов та появу загроз; виділяють кілька підсистем економічної безпеки
[204]
Ю.Г. Лисенко
стан виробничо-економічної системи, при якому діють механізми
запобігання та мінімізації впливу загроз на діяльність і розвиток
підприємства [109]
А.Г. Шаваєв,
стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства
А.Т. Багаутдінов
від недобросовісної конкуренції, протиправної діяльності
кримінальних формувань та окремих осіб, здатність ефективно
реагувати на внутрішні та зовнішні загрози, стабільно функціонувати
відповідно до цілей, визначених у статуті підприємства [231]
С.М. Ілляшенко стан ефективного використання ресурсів та ринкових можливостей,
що дає змогу випереджати загрози та слідувати сформованій місії
підприємства. При цьому автор виділяє складові економічної безпеки,
більшість із яких не ввійшли до його визначення [63]
Л. Коженьовскі
певний об’єктивний стан, заснований на відсутності загрози,
відчутний суб’єктивно через одиниці чи угрупування. При цьому
вчений стверджує, що видів економічної безпеки можна виділити
стільки, скільки є видів оточення [84]
М.П.
стан суб’єкта господарювання, при встановленні якого ефективно
Войнаренко, функціонують механізми запобігання або зменшення впливу факторів,
О.Ф. Яременко що загрожують стабільності розвитку та діяльності підприємства [24]
В.М. Щербина сукупність умов і чинників, що забезпечують незалежність окремого
підприємства, його стабільність і стійкість, здатність до постійного
оновлення та самовдосконалення [242]
З.С. Варналій
забезпечення найбільш ефективного використання ресурсів суб’єкта
господарювання для запобігання загрозам і створення умов для
стабільного функціонування всіх його елементів [49, с. 312]
А.В. Кашин
наявність конкурентних переваг, що обумовлені відповідністю
матеріального, фінансового, кадрового, техніко-технологічного
потенціалів і організаційної структури підприємства його стратегічним
цілям і завданням [79]
В.І. Забродський кількісна та якісна характеристика властивостей підприємства, яка
відображає здатність «самовиживання» та розвитку в умовах
виникнення зовнішньої та внутрішньої економічної безпеки
[55, с. 35]
В.В. Шликов
стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства від
реальних і потенційних джерел небезпеки або економічних загроз
[238, с. 138]
*Джерело: систематизовано автором за даними наукових джерел
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У цілому економічна безпека підприємства є характеристикою системи,
що самоорганізується та саморозвивається, тобто це стан, за якого економічні
параметри дають змогу зберегти головні її властивості: рівновагу і стійкість у
разі мінімізації загроз [135, с. 9]. Стан виробничо-комерційної діяльності в
умовах достатнього рівня економічної безпеки повинен бути таким, за якого
забезпечується дотримання економічних інтересів підприємства на підставі
його

стійкості

та

властивостей

системи,

що

саморозвивається,

і

попередження впливу внутрішніх і зовнішніх загроз.
Отже, економічну безпеку підприємства можемо визначати як стан
розвитку господарюючого суб’єкта, який супроводжується стабільним
економічним і фінансовим зростанням, ефективним усуненням та протидією
несприятливим зовнішнім і внутрішнім впливам у процесі прийняття та
впровадження управлінських рішень. Головна ціль економічної безпеки
підприємства полягає в тому, щоб гарантувати його стабільну максимально
ефективну діяльність зараз і високий потенціал розвитку в майбутньому. З
метою

забезпечення

економічної

безпеки

підприємства

необхідно

враховувати всі види загроз та їх суб’єктів, а також особливості
конкретного підприємства.
Економічну безпеку підприємства відносять до системи загальної
безпеки підприємства, яку потрібно забезпечувати трудовим колективом на
чолі з керівниками підприємств [63, c. 15]. Визначення категорії «система
забезпечення економічної безпеки підприємства» наведено в табл. 1.2.
Таблиця 1.2
Перелік визначень категорії «система забезпечення економічної безпеки
підприємства»*
Автори
1
В.П. Мак-Мак

Визначення категорії «система забезпечення економічної безпеки
підприємства»
2
система забезпечення економічної безпеки підприємства включає
наукову теорію безпеки, політику і стратегію безпеки виробничої
діяльності, методи забезпечення безпеки, концепцію безпеки
підприємства [112, с. 8]
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Продовження табл. 1.2
1
В.І. Ярочкін

2
організована сукупність спеціальних органів, служб, засобів, методів,
заходів, що забезпечують захист життєво важливих інтересів
особистості, підприємства, держави від внутрішніх і зовнішніх загроз
[247]
А.І.
сукупність об’єкта, засобів захисту, нормативної бази та
Пономаренко
організаційних структур її здійснення [139]
С.О. Грунін
розглядає систему забезпечення економічної безпеки підприємства у
формі графічних зображень комплексних принципових моделей
забезпечення безпеки персоналу підприємства, основних фондів,
конфіденційної інформації, елементами яких є: об’єкт безпеки, об’єкт
загроз, джерела загроз, загрози та засоби захисту тощо [34]
Ю.Г. Кім
розглядає це поняття з точки зору механізму його забезпечення,
використовує таке визначення: «система економічної безпеки
підприємств – це комплекс організаційно-управлінських,
технологічних, технічних, профілактичних і маркетингових заходів,
спрямованих на кількісну і якісну реалізацію захисту інтересів
підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз» [199, с. 11]
М.І. Камилик
комплекс взаємопов’язаних заходів організаційно-правового
характеру, що здійснюються спеціальними органами, службами,
підрозділами суб’єкта господарювання, спрямованих на захист
життєво важливих інтересів особистості, підприємства і держави від
протиправних дій з боку реальних або потенційних фізичних або
юридичних осіб, що можуть призвести до істотних економічних утрат
та забезпечення економічного росту в майбутньому [76]
В.І. Франчук
сукупність необхідних взаємопов’язаних елементів, дія яких
спрямована на протидію внутрішнім і зовнішнім загрозам з метою
захисту корпоративних економічних інтересів і загалом створення
безпечних умов для розвитку [205]
Л.Д. Шарий
комплекс управлінських, страхових, правових, економічних,
охоронних, режимних, судово-правових та інших заходів із захисту
бізнесу від незаконних посягань, мінімізації або уникнення
матеріальних та інших втрат [5, с. 64]
*Джерело: систематизовано автором за даними наукових джерел

Систему економічної безпеки підприємства доцільно розглядати,
спираючись на принципи, за якими діють суб’єкти для досягнення
поставлених цілей. Принципи суттєво відрізняються за своєю суттю та
змістом, що розкриті в працях вітчизняних і зарубіжних учених.
Оскільки в загальному розумінні системою називають комплекс
елементів та їхніх властивостей, взаємодія між якими зумовлює появу якіснонової цілісності, то й поняття «система забезпечення економічної безпеки
суб’єкта господарювання», на думку А.В. Іванова та В.В. Шликова, доцільно
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розуміти комплексно, спираючись на системний підхід до вивчення цього
поняття [59, с. 61]. Кириченко О.С. вважає, що забезпечити достатній рівень
економічної

безпеки

підприємства

можна

за

рахунок

формування

раціональної системи його економічної безпеки, представленої комплексом
взаємопов’язаних, узгоджених в єдиній системі дій, спрямованих на сталий
розвиток підприємства, а також ефективну реалізацію стратегії операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності [81, с. 270].
Отже,

поняття

«система

забезпечення

економічної

безпеки

підприємства» потребує остаточного трактування. На думку автора, система
забезпечення економічної безпеки підприємства − це сукупнiсть екoнoмiчних
вiднoсин, пoв’язаних iз управлiнням дiяльнiстю пiдприємства спрямованим
на дoсягнення пoставлених стратегiчних цілей шляхoм використання різних
методів захисту від деструктивного впливу на ньoгo внутрiшнiх i зoвнiшнiх
чинників загрoз та небезбек яка складається з таких oснoвних елементiв:
oб’єкти; суб’єкти; принципи; функцioнальнi складoвi; загрoзи; iндикатoри
oцiнки системи забезпечення економічної безпеки.
З точки зору системного підходу, класифікація елементів системи
забезпечення економічної безпеки підприємства може бути сформована з
визначенням вхідних ресурсів, принципів та отриманих результатів з
урахуванням ризиків і загроз. Виходячи з цього, автором запропоновано такі
елементи:

об’єкти;

суб’єкти;

принципи

функціонування;

механізм

забезпечення економічної безпеки (функціональна частина); забезпечувальна
частина економічної безпеки (рис. 1.1.).
Суб’єктами системи забезпечення економічної безпеки підприємства є
ті особи, підрозділи, служби, органи, відомства, установи, що безпосередньо
займаються забезпеченням його безпеки. Суб’єкти можна поділити на кілька
груп, різниця між якими полягає в спроможності підприємства впливати на їх
поведінку [63, с. 19].
До першої групи належать суб’єкти, що входять до структури самого
підприємства і вирішують завдання забезпечення його безпеки. Це спеціальні
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суб’єкти (служба безпеки чи охорона, пожежна команда, рятувальна служба
тощо); напівспеціальні (юридичний відділ, фінансова служба, медична
частина тощо); інший персонал, що також піклується про безпеку свого
підприємства або установи.

Система забезпечення економічної безпеки
підприємства
Суб’єкти
Принципи
функціонування

Об’єкти
Функціональна
частина

Забезпечувальна
частина

Рис. 1.1. Основні елементи системи забезпечення економічної безпеки
підприємства
Джерело: укладено автором за даними наукових джерел

До другої групи суб’єктів належать ті, що перебувають за межами
суб’єкта господарювання і не підвладні його керівництву. Це насамперед
державні органи, які створюють умови забезпечення безпеки підприємства:
законодавчі органи, що приймають закони, створюють правову основу
діяльності із забезпечення безпеки на рівні держави, регіону, підприємства і
особистості; виконавчі органи влади – провадять політику безпеки,
деталізують механізм безпеки; судові органи, що забезпечують дотримання
законних прав суб’єкта господарювання і його працівників; державні
інститути, що здійснюють охорону кордону, митний, валютно-експортний,
податковий контроль тощо; правоохоронні органи, що ведуть боротьбу з
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правопорушеннями і злочинами; система науково-освітніх установ, що
займаються підготовкою кадрів і науковими розробками з проблем безпеки.
Об’єктами системи забезпечення економічної безпеки підприємства є:
а)

різноманітні

види

діяльності

(виробнича,

комерційна,

постачальницька, управлінська тощо);
б) майно і ресурси (фінансові, матеріально-технічні, інформаційні,
інтелектуальні тощо).
На

формування

системи

забезпечення

економічної

безпеки

підприємства впливає значна кількість елементів внутрішнього середовища
підприємства, серед яких кадрова складова, інформативно-інформаційна
складова, фінансово-інвестиційна складова, ресурсно-технологічна складова,
інноваційна складова, охоронна складова, правова та екологічна складова. У
разі належного поєднання

та управління

цими

елементами

можна

забезпечити підприємству економічну безпеку та отримання позитивних
результатів господарської діяльності (рис.1.2).
Інформаційна складова системи забезпечення економічної безпеки
підприємства, яка є комплексом програмного, обчислювально-технічного та
організаційного

забезпечення,

а

також

обчислювального

персоналу,

призначена для забезпечення користувачів необхідною інформацією в
конкретній галузі діяльності [9, c. 91].
Інформаційна система підприємства – це єдиний комплекс програмнотехнічних та організаційних рішень, здатний накопичувати інформацію про
стан справ на підприємстві, що охоплює виробничі, технологічні, фінансові,
логістичні, маркетингові, кадрові та інші процеси, об’єднуючи всі підрозділи
підприємства в єдиний інформаційний простір [9, c. 62].
Інформаційна система, як система управління, тісно пов’язується з
системами збереження та видачі інформації, а також із системами, що
забезпечують обмін інформацією в процесі управління. Вона охоплює
сукупність засобів і методів, що дають користувачеві змогу збирати,
зберігати, передавати й обробляти відібрану інформацію [24, c. 81].
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Складові системи забезпечення економічної
безпеки підприємства

Кадрова
складова:
ефективна
система
управління
персоналом,
інтелектуальний
потенціал

Інформаційн
о-аналітична
складова:
формування та
розвиток
інформаційної
та аналітичної
бази
підприємства

Рис.

Екологічна
складова:
дотримання
вимог щодо
збереження
довкілля

Ресурснотехнологічна
складова:
досягнення
ефективного
використання
сукупності
ресурсівенергозберігачів

1.2.

Охоронна
складова:
забезпечення
фізичної
безпеки
працівників
підприємства
та
збереження
майна

Складові

системи

Інноваційна
складова:
відповідність
технікотехнологічної
бази світовим
стандартам,
рівень
інноваційного
розвитку
пдприємства

Правова
складова:
забезпечення
ефективного
управління
підприємством
у межах
чинного
правового поля

забезпечення

Фінансовоінвестиційна
складова: пошук
шляхів залучення
інвестицій та
обґрунтування
ефективного їх
використання

економічної

безпеки

підприємства*
*Джерело: укладено автором за даними наукових джерел

Інформаційне управління – це комплекс завдань управління на всіх
етапах життєвого циклу підприємства, що охоплює всі дії та операції,
пов’язані як з інформацією в усіх її формах і станах, так і з підприємством у
цілому на основі такої інформації [70, с. 1].
Управління інформацією – це новий напрям, покликаний координувати
діяльність роботи з інформацією, включаючи інформаційні технології,
інформаційну безпеку, маркетинг, рекламу та застосування інформації її
користувачами. У статті автор розглядає цей напрям з точки зору
забезпечення інформаційної безпеки [15].
Управління інформацією – це все, що стосується того, як організація
планує, збирає, створює, організовує, використовує, контролює, поширює і
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позбавляється від своїх даних (інформації); це стосується структурованих і
неструктурованих даних. Управління даними гарантує, що цінність
даних/інформації виявлена і використовується як для підтримки внутрішньої
діяльності, так і для підвищення вартості бізнес-процесів, які обслуговують
клієнтів [64].
На етапі інформатизації суспільства прийшло розуміння необхідності
управління інформацією в будь-якому виробництві, оскільки в кінцевому
підсумку від якості управління інформаційними ресурсами та інформаційним
виробництвом залежить ефективність використання та розвитку інших
ресурсів організації. На цьому рівні під управлінням інформацією слід
розуміти управління інформаційним виробництвом будь-якої системи [64].
Інформаційне управління виступає насамперед зовні вмотивованою
діяльністю, обумовленою вимогою створення інформаційного суспільства,
діяльністю, обов'язковою у своїй основі та здійснюваною в рамках
функціональних обов'язків та інструкцій [64].
Поняття

«інформаційне

управління»

визначено

як

складний,

багатогранний і нелінійний процес суб’єкт-суб’єктної, суб’єкт-об’єктної,
об’єкт-об’єктної інформаційно-комунікаційної взаємодії та взаємозв’язку в
просторі й часі, який є цілеспрямованим на організацію, проектування і
координацію програм, проектів, заходів задля досягнення встановленої мети
функціонування та розвитку [75].
Трактування сутності поняття «управління інформацією» наведено в
табл. 1.3.
Таблиця 1.3
Трактування сутності поняття «управління інформацією»
Автор,
джерело
1
Х. Хубер

Рік

Визначення інформаційного менеджменту

2
1984

Дж. Борбелі

1984

3
акцентовано увагу на стратегічному значенні інформаційного
менеджменту для підприємства (організації) [115]
стратегія управління інформаційними ресурсами, яка повинна
бути узгоджена зі стратегічними цілями організації [115]
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Продовження табл. 1.3
1
Е. Мейсон,
В. Стайбік

2
1984
1986

П. Шолтіс

1985

Г. Верзіг

1989

Й. Хергет

1990

Т. Латк

1990

Й. Роетс,
Л. Бун

1992

Е. Фогель

1992

М.
Аттінджер
Й. Хентце,
А. Хайнеке

1993

Г. Вольфрам

2003

А. Гринберг,
І. Король

2003

В. Кригер

2004

Н. Н.
Кушнаренко

2006

1995

3
процес планування, організації, підбору кадрів, управління,
координації різних видів інформаційної діяльності та контролю
за ними, включаючи означення інформаційних послуг, систем і
форматів із метою досягнення цілей організації [97]
метод організації інформації та інформаційної технології з
метою задоволення потреб організації через оптимізацію
використання інформації, мінімізацію витрат і чіткий розподіл
обов’язків [98]
інтеграція інформації та комунікації, яка має три аспекти:
1) управління комунікаціями; 2) управління інформаційними
ресурсами; 3) управління обробкою інформації [265]
підприємницька інформаційна інфраструктура повинна бути
спрямованою на вирішення таких завдань інформаційного
менеджменту: 1) побудова інформаційних систем – людина,
інформаційні ресурси, інформаційні та комунікаційні
технології; 2) управління інформаційними процесами;
3) забезпечення адаптації інформаційних систем до мінливого
навколишнього середовища [256]
володіння та управління одним із найкритичніших ресурсів
організації (ідеться про інформаційні ресурси), що здійснюють
окремі особи [97]
управління (контроль, планування, розвиток, інтеграція,
організація використання, розподіл обов’язків і координація)
інформацією на стратегічному рівні як критичним
корпоративним ресурсом, необхідним для досягнення цілей
організації, задоволення її потреб і створення необхідного
клімату [115]
інформаційні ресурси, основним призначенням яких є
координація обробки інформації [115]
інтегрована інформаційна структура, збалансування всіх
складових якої забезпечується інформацією [249]
сукупність правил, технічних засобів і систем (систематичне
планування, організація, координація і контроль інформаційної
діяльності та процесів, а також комунікації всередині
організації), які формують інформаційну та комунікаційну
структуру організації [208]
допоміжна система управління підприємством, метою якої є
надання інформації, розроблення інформаційних систем [266]
процес надання потрібної інформації в потрібному вигляді та в
потрібний час, інформації, яка виділяється з бухгалтерських,
облікових та інших автоматизованих систем [33]
менеджмент створення систем, пов’язаних із розробленням,
рекламуванням, торгівлею та експлуатацією комп’ютерних
мереж, які обслуговують різноманітні інформаційні потреби
підприємств і організацій [98]
комплекс завдань управління на всіх етапах життєвого циклу
підприємства, який охоплює всі дії та операції, пов’язані з
інформацією в усіх її формах і станах та з підприємством
у цілому на основі цієї інформації [103]
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Продовження табл. 1.3
1
Н. І.
Шанченко

2
2006

О.В.
Матвієнко

2007

А.Ю.
Крупський,
Л. А.
Феоктистова
Р.С.
Гиляревський
Л.М.
Калініна

2008

3
спеціальна галузь менеджменту, що виокремилась як
самостійний напрям у останні роки та охоплює всі аспекти
проблеми менеджменту у сфері створення та використання
інформаційних ресурсів [232]
інноваційна діяльність, орієнтована на постійний пошук нових,
більш ефективних способів організації інформаційної
діяльності, на створення матеріальних і соціальних передумов
ефективного доступу до інформації та забезпечення
інформаційно-комунікаційних процесів; на активізацію і
розвиток наявних інформаційних ресурсів і форм їх
раціонального використання [118]
управління роботою підприємства, здійснюване на основі
комплексного використання всіх видів інформації, наявної на
підприємстві та за його межами [100]

сукупність правил, технічних засобів і систем, які визначають
інформаційну та комунікаційну структуру підприємства [26]
2009
складний, багатогранний і нелінійний процес суб’єктсуб’єктної, суб’єкт-об’єктної, об’єкт–об’єктної інформаційнокомунікаційної взаємодії та взаємозв’язку в просторі й часі на
основі ІР, який є спрямованим на організацію, проектування і
координацію програм, проектів, заходів задля досягнення
визначеної мети функціонування й розвитку [75]
В. В.
2012
технології, компонентами якої є документознавча інформація,
Мельник
персонал, технічні та програмні засоби забезпечення
інформаційних процесів, а також нормативно встановлені
процедури формування і використання інформаційних ресурсів
[119]
*Джерело: систематизовано автором на основі [26; 33; 75; 97; 98; 100; 103; 115; 118;
2009

119; 208; 232; 249; 256; 265; 266]

Суть управління інформацією полягає в тому, що підприємницька
інформаційна інфраструктура повинна координуватися за допомогою
вирішення трьох завдань інформаційного менеджменту [256]: 1) формування
(побудова

інформаційних

інформаційні

і

систем

комунікаційні

–

людина,

технології);

2)

інформаційні
керування

ресурси,

(управління

інформаційними процесами); 3) розвиток (перманентна здатність адаптації
інформаційних систем до плинного оточуючого середовища).
Відповідно,

управління

інформацією

в

системі

забезпечення

економічної безпеки підприємства, можемо визначити як цілеспрямований
процес планування, організації, підбору кадрів, організування та координації
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різних видів інформаційної діяльності та контролю за ними, здійснюваний на
основі комплексного використання всіх видів інформації, наявної на
підприємстві та за його межами, а також сучасного програмного та
технічного забезпечення із метою досягнення цілей інформаційного
забезпечення

роботи

системи

забезпечення

економічної

безпеки

підприємства.
Мета управління інформацією – оптимально підтримувати ділові
процеси

підприємницької

стратегії,

забезпечуючи

її

конкурентоспроможність.
Складові управління інформацією в сучасних умовах господарювання:
1.

Функції управління – види діяльності менеджерів у процесі

управління інформацією. Як основні виокремлюють: встановлення цілей
(визначення майбутнього стану підприємства); розроблення стратегій
(визначення способів досягнення цілей); планування роботи (визначення
завдань конкретним виконавцям); проектування роботи (визначення робочих
функцій виконавців); мотивування до роботи (цілеспрямований вплив на
працівників); координація роботи (узгодження зусиль виконавців); облік і
оцінка роботи (вимір результатів і їх аналіз); контроль роботи (зіставлення
результатів з цілями); зворотній зв’язок (коригування цілей).
2.

Процес управління – об’єднання функцій і структури через

певний механізм. Процес управління повинен мати чітко визначений зміст,
певну структуру і технологію:


зміст процесу управління відповідає на запитання, які дії та

функції здійснюються в його межах;


структура процесу управління відповідає на запитання, як або

яким чином формально пов’язані між собою дії та функції, що становлять
цей процес;


технологія процесу управління відповідає на запитання, якою є

логічна послідовність дій у межах функції та функцій у межах процесу, що і
за чим повинно слідувати.
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3.

Структура управління – це склад і підпорядкованість різних

елементів, ланок і рівнів управління.
4.

Механізм управління – це сукупність функцій, важелів, методів,

інструментів і стимулів управління, що забезпечують взаємозвʼязок його
підсистем.
Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи – це способи
впливу на обʼєкт управління, що базуються на владі, підпорядкованості,
дисципліні та передбачають тільки однозначне сприйняття та підкорення.
Розпорядчі методи реалізуються у формі наказу, постанови, розпорядження,
інструкції, команд, рекомендацій.
Економічні методи – це способи впливу на керовану підсистему, що
базуються на використанні економічних законів. До них, наприклад, можна
віднести:

комерційний

розрахунок,

цінову

політику,

кредитування,

інвестування, санкції, заробітну плату, матеріальну винагороду.
Соціальні методи – способи впливу на формування і розвиток
колективу, що базуються на оптимальній згуртованості його членів у процесі
праці шляхом забезпечення єдності інтересів, соціальної справедливості,
ініціативи та відповідальності робітників за результати їх праці. До
соціальних методів відносять: колективний договір, правила внутрішнього
розпорядку, моральне заохочення, захист соціальних прав та інтересів
колективу, службове просування, регулювання міжособистісних відносин.
5.

Обʼєкт управління (підсистема, що управляється) – сукупність

соціальних, економічних і технічних ресурсів підприємства – те, на що
спрямоване управління.
6.

Субʼєкт управління (управляюча підсистема) – особа або група

осіб, які встановлюють цілі перед обʼєктом управління і контролюють їх
досягнення – той або ті, хто здійснює управління.
7. Суб’єкт господарювання – підприємство, що здійснює економічну
діяльність та відповідно до предмета нашого дослідження забезпечує
економічну безпеку.
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Інструментами
менеджмент.

менеджменту є

Стратегічний

−

стратегічний

зосереджений

на

і

оперативний

розробленні

цілей

підприємства, прогнозуванні його розвитку та довгостроковому плануванні
діяльності. Оперативний −
шляхом

організації,

реалізує

керівництва

плани
та

стратегічного

контролю

менеджменту

поточної

діяльності

підприємства.
У межах системи менеджменту виокремлюють такі його підсистеми:
технічну – сукупність технічних засобів, за допомогою яких здійснюється
управління; технологічну – правила і норми, які визначають послідовність
операцій у процесі управління; організаційну – структура управління,
положення та інструкції, за якими вона функціонує;

економічну –

господарські та фінансові процеси і звʼязки; соціальну – сукупність
соціальних взаємовідносин, що формуються в процесі спільної діяльності
людей в організації.
Управління інформацією в системі забезпечення економічної безпеки
підприємства доцільно розглядати, спираючись на основні системні
принципові положення, які відрізняються за своєю суттю та змістом, що були
предметом дослідження вітчизняних і зарубіжних учених. Науковці Т.М.
Іванюта,
А.О. Заїчковський [60, с. 21], Л.І. Донець, Н.В. Ващенко [45, с. 52] виділяють
низку найважливіших принципів, зокрема: комплексність або системність;
пріоритет заходів попередження; безперервність; законність; плановість;
взаємодію; компетентність; поєднання гласності та конфіденційності.
Дослідник М.І. Камилик, крім вказаних вище принципових положень
управління інформацією в системі забезпечення економічної безпеки
підприємства, виділяє принцип плановості та повної підконтрольності
заходів системи економічної безпеки керівництву суб’єкта підприємницької
діяльності [76].
На думку А.І. Берлач, засади управління інформацією в системі
забезпечення

безпеки

підприємства

знаходять

своє

відображення

в
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законодавчо закріплених принципах, які умовно можна поділити на базові,
тобто загального характеру, та спеціальні (табл. 1.4.).
Таблиця 1.4
Комплекс принципів управління інформацією в системі забезпечення
економічної безпеки підприємства*
№
зп

Класифікаційна
ознака

1
2
3
4
5
6
7
8

Базові (загальні)
принципи

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Спеціальні
принципи

Принципи
принцип системності
автоматизації
розвитку
безперервності
відкритості до взаємодії з іншими системами
масштабування
законності, юридичної рівності перед законом усіх суб’єктів
забезпечення безпеки підприємства
захисту інтересів суб’єктів безпеки; свободи у забезпеченні
безпеки підприємства
прав і свобод громадян
взаємної відповідальності особи
дотримання балансу життєво важливих інтересів особи,
суспільства, держави; дотримання прав та свобод фізичних
та юридичних осіб
інтеграції з міжнародними системами безпеки
поєднання гласності та конфіденційності
компетенції
взаємодії
адаптованості
плановості
передового матеріально-технічного оснащення
надійності
ефективного контролю
централізованого керівництва
комплексного застосування ресурсів і коштів
самостійності та відповідальності за забезпечення
економічної безпеки підприємства
своєчасності
корпоративної етики
координації та взаємодії з органами влади та керівництва

удосконалювання
*Джерело: укладено автором за даними наукових джерел

До базових принципів науковці відносять: принцип системності;
автоматизації; розвитку; безперервності; відкритості до взаємодії з іншими
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системами; масштабування; законності, юридичної рівності перед законом
усіх суб’єктів забезпечення безпеки підприємства; захисту інтересів суб’єктів
безпеки;

свободи

в

забезпеченні

безпеки

підприємства;

взаємної

відповідальності особи; дотримання балансу життєво важливих інтересів
особи, суспільства, держави; дотримання прав та свобод фізичних та
юридичних осіб; інтеграції з міжнародними системами безпеки [7, с. 26].
Вищезазначені принципи відображають риси засад, на яких повинна
будуватися правова основа формування системи підприємства, а не його
економічна безпека.
До

спеціальних

конфіденційності;

принципів

компетенції;

відносять:

взаємодії;

поєднання

економності;

гласності

та

адаптованості;

плановості; передового матеріально-технічного оснащення; надійності;
ефективного контролю [7, с. 27].
Варто зазначити, що в системі забезпечення економічної безпеки
надзвичайно важливим є аспект управління інформацією, оскільки від
правильного керування нею залежить якість управління підприємством і
попередження витікання фінансової інформації тощо.
Важливим є також бачення і розуміння необхідності забезпечення
системи управління інформаційним портфелем, оскільки вона повинна
формуватися на основі аналізу впливу внутрішніх і зовнішніх чинників.
Отже, механізм управління інформацією в системі забезпечення
економічної безпеки реалізується через її функціональну та забезпечувальну
частину і являє собою ключову ланку, яка становить поєднання кадрового
потенціалу та окремих елементів забезпечувальної частини. Функціональна
частина є моделлю управління системою економічної безпеки. Успішне
поєднання функціональної та забезпечувальної системи дає змогу запобігати
ризикам і унеможливлювати збитки від негативних впливів на різні аспекти
господарської діяльності.
Таким чином, управління інформацією в системі забезпечення
економічної безпеки підприємства можемо визначити як цілеспрямований
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процес планування, організації, підбору кадрів, організування та координації
різних видів інформаційної діяльності та контролю за ними, здійснюваний на
основі комплексного використання всіх видів інформації, наявної на
підприємстві та за його межами, а також сучасного програмного та
технічного забезпечення із метою досягнення цілей інформаційного
забезпечення

роботи

системи

забезпечення

економічної

безпеки

підприємства.
1.2. Управління інформацією, як складова системи забезпечення
економічної безпеки підприємства
Поняття системи забезпечення економічної безпеки підприємства
передбачає ефективне використання його ресурсів, що забезпечували б
стабільне функціонування підприємства на теперішньому етапі та стійкий
розвиток у майбутньому. З метою забезпечення економічної безпеки
підприємство мобілізує всю сукупність своїх корпоративних ресурсів – таких
чинників бізнесу, які використовуються власниками та менеджерами
підприємства для досягнення його цілей [34, с. 103]. Серед них виділяють:
ресурс капіталу, який дає змогу купувати і підтримувати інші корпоративні
ресурси; ресурс персоналу, який можна представити сукупністю працівників,
їхніми

знаннями

і

досвідом,

що

поєднують

всі

чинники

бізнесу,

забезпечуючи досягнення його цілей; ресурс інформації і технологій –
найбільш цінний і найдорожчий ресурс підприємства, що дає йому змогу
адекватно реагувати на будь-які зміни зовнішнього оточення бізнесу,
ефективно планувати та здійснювати свою господарську діяльність; ресурс
техніки та обладнання може бути придбаний за наявності вищенаведених
ресурсів; ресурс прав дає змогу підприємству долучитися до передових
новітніх технологій, не проводячи власних наукових досліджень.

33
ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
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2

Збір
у та
обробка
1
аналітичної
інформації

Аналіз інформації
про заходи
забезпечення
економічної безпеки
підприємства

3
Моніторинг і
прогнозування умов,
загроз, небезпеки та
індикаторів фінансової
безпеки

4
Розроблення та
запровадження
необхідних заходів
щодо

підтримання
фінансової
безпеки на
належному рівні

5
ПІД
ПІДСИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ
СИСТЕМА
Забезпечення інтеграції, організації та координації всіх фаз управлінняІНФОРМАЦІЙ
фінансовою
безпекою підприємства. Функціями контролінгу є фінансове планування
та
НОГО
бюджетування, контроль, аналіз та інформаційне забезпечення
ЗАБЕЗПЕЧЕНН
Я
Б1
ПІДСИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Сукупність інформації, систем показників, індикаторів і методівСукупність
оцінки та
аналізу економічної безпеки підприємства. Формування аналітичної звітності,
потоків
конкурентоспроможність підприємства на ринку
зовнішньої та
внутрішньої
вихідної
ПІДСИСТЕМА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
інформації
Ефективна система управління персоналом, інтелектуальний потенціал,
відповідальність, розподіл прав доступу
ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
Дотримання вимог із збереження довкілля, запобігання завдаванню шкоди
негативним впливом на довкілля
ПІДСИСТЕМА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Забезпечення ефективного управління підприємством у межах чинного правового
поля
ПІДСИСТЕМА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Відповідність техніко-технологічної бази світовим стандартам
ПІДСИСТЕМА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Пошук можливих шляхів залучення інвестицій та обґрунтування ефективного їх
використання

Рис. 1.3. Структура системи забезпечення економічної безпеки
підприємства*
*Джерело: укладено автором за даними наукових джерел
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Якість управління економічною безпекою підприємства залежить від
якості інформаційно-аналітичного забезпечення. Воно повинно включати
такі підсистеми: інформації, систем показників, індикаторів і методів оцінки
та аналізу економічної безпеки підприємства.
Таким

чином,

розглядається

як

система

комбінація

управління
більш

економічною

простих

підсистем:

безпекою
фінансової,

інтелектуально-кадрової, інформаційно-аналітичної, екологічної безпеки,
техніко-технологічної, інноваційно-інвестиційної.
Ключовою ланкою підсистеми є інформаційне забезпечення, яке
включає в себе формалізовані для автоматизованої обробки показники,
класифікатори і кодові позначення елементів інформації, уніфіковані системи
документації, масиви інформації в базах і банках даних на машинних носіях,
а також персонал. Інформаційно-аналітична підсистема

забезпечення

економічної безпеки підприємства − це сукупність методичних, технічних,
програмних, технологічних засобів, показників і методів оцінки й аналізу
яка функціонує на принципах системності, автоматизації, розвитку,
безперервності,

відкритості,

масштабування,

закoннoстi,

взаємнoї

відповідальності і є важливим елементом системи забезпечення економічної
безпеки підприємства. Інформаційно-аналітична підсистема є важливим
елементом системи управління економічною безпекою та формування
аналітичної

звітності

підприємства.

Інструментами

інформаційно-

аналітичної підсистеми є індикатори фінансової безпеки, фінансовий план
(бюджет), стратегічний план забезпечення фінансової безпеки підприємства,
економіко-математичні

методи

і

моделі,

технічні,

програмні,

інші

технологічні засоби, призначені для обробки інформації та прийняття
управлінських рішень. Інформаційно-аналітична підсистема працює на
принципах системності, автоматизації, розвитку, безперервності, відкритості,
масштабування, законності, забезпечення безпеки підприємства, взаємної
відповідальності [77, c. 81].
Інформаційно-аналітичне

забезпечення

–

це

процес

створення
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оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації
посадових обовʼязків органів державної влади на основі формування та
використання інформаційних ресурсів. Метою інформаційно-аналітичного
забезпечення державних органів виконавчої влади є створення умов для
прийняття ефективних державних управлінських рішень [23, с 46].
Систему інформаційно-аналітичного забезпечення

управління слід

визначити як взаємозалежну та відповідним чином сформовану сукупність
організаційних,

організаційно-правових,

інформаційних,

методичних,

програмно-технологічних компонентів, що забезпечує необхідну

якість

прийнятих управлінських рішень за рахунок раціонального використання
інформаційних ресурсів та інформаційних технологій. Дана система
характеризується поєднанням принципів проблемної орієнтації та програмноцільової установки як відносно тематики інформаційного забезпечення, так і
відносно вибірковості підготовки інформації та доведення її до керівників
відповідно до їх місця в системі управління та основних функціональних
обовʼязків [11, c. 67].
Інформаційно-аналітична система повинна забезпечувати можливість
колективної роботи групи виконавців над одним (чи кількома) обʼєктом
обробки. Крім того, необхідно забезпечити контроль виконання робіт. Ця
вимога

дуже

важлива

для

діяльності

ОДВ.

Традиційні

системи

документообігу, як правило, не виконують зазначену функцію. Натомість
системи класу WоrkFlоw забезпечують передачу естафети виконання робіт
над обʼєктами обробки різним групам виконавців відповідно до визначеної
технології, контролюють статус виконання процесу, виявляють відхилення
від його нормативного перебігу, прогнозують їхній вплив на ймовірний час
завершення всього процесу тощо. Така система відслідковує і фіксує весь
процес руху документів і робіт з точністю до хвилини, вказує імʼя виконавця.
У випадках, що вимагають детального контролю виконавської дисципліни,
це дає змогу організувати не тільки сам контроль, а й практику оповіщень
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відповідальних осіб про виникнення виняткових ситуацій чи затримок [15, c.
69].
Управління інформацією в системі економічної безпеки – це здійснення
свідомого цілеспрямованого впливу субʼєкта управління на загрози та
небезпеки, внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на стан
економічної безпеки [63, с. 86]: розроблення на підставі доктрини
інформаційної безпеки конкретних планів і технологій забезпечення
інформаційної безпеки відповідно до потреб кожного рівня управління;
здійснення

прогнозування,

планування,

організації,

регулювання

та

контролю управління інформацією всією системою економічної безпеки та
окремими її елементами; оцінка результативності дій, витрат на проведення
заходів щодо управління інформацією для забезпечення економічної безпеки.
Алгоритм забезпечення економічної безпеки в інформаційному полі –
це сукупність засобів, способів і прийомів інформаційного забезпечення
економічної безпеки. Особливе значення в управлінні інформацією в системі
безпеки економічної діяльності належить менеджеру, від якого залежить
правильність і швидкість прийняття відповідальних рішень в умовах
невизначеності та жорсткої ринкової конкуренції.
На

думку

автора,

методика

побудови

алгоритму

управління

інформацією в системі забезпечення економічної безпеки підприємства
включає такі етапи:
1. Вивчення специфіки бізнесу підприємства, сегмента, який воно
займає на ринку, штатного розпису, а також знайомство з персоналом.
2. Аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз управління інформацією в
системі економічної безпеки підприємства та вивчення інформації про
кризові ситуації, їхні причини та шляхи врегулювання.
3. Аудит наявних засобів управління інформацією в системі
забезпечення безпеки й аналіз їх відповідності виявленим загрозам.
4. Моделювання нової системи управління інформацією в системі
забезпечення

економічної

безпеки

підприємства:

розроблення

плану
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усунення виявлених під час аудиту недоліків; підготовка пропозицій з
удосконалення системи економічної безпеки (у т.ч. створення служби
безпеки на підприємстві, якщо такої не існувало, чи системи безпеки на її
базі, визначення механізмів її забезпечення та розроблення організаційної
структури управління системою), розрахунок усіх видів необхідних ресурсів;
планування щомісячних витрат на забезпечення функціонування системи
економічної безпеки (бюджет).
5. Затвердження керівництвом моделі нової системи та бюджету на її
утримання.
6. Етап формування нової алгоритму управління інформацією в системі
економічної безпеки.
7. Оцінка ефективності управління інформацією в системі, а також її
вдосконалення.
Запропонована

методика

формування

алгоритму

управління

інформацією в системі забезпечення економічної безпеки підприємства
передбачає здійснення постійного контролю (під час та після реалізації
кожного етапу), коригування й удосконалення напрямів формування системи
безпеки, щоб оптимально пристосовуватися і реагувати на зміни в
зовнішньому та внутрішньому середовищах, характері ризиків і загроз, а
також зміни в законодавчому полі, появу на ринку недобросовісних
конкурентів, зміну форм і методів протиправної діяльності, переліку
конфіденційної інформації та інших чинників. Цю діяльність може
координувати один із заступників керівника підприємства або рада з питань
безпеки [121, с. 120]. Служба безпеки підприємства в процесі реалізації
методики здійснює контрольні та координуючі функції, щоб забезпечити
узгоджену роботу всіх працівників і структурних одиниць підприємства для
вирішення системою економічної безпеки її основних завдань і досягнення
цілей бізнесу.
Комплексний підхід до управління інформацією в системі забезпечення
економічної безпеки підприємства передбачає необхідність урахування всіх
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реальних умов його діяльності, формування механізму з чітко окресленими
елементами, схемою їх дії та взаємодії. Структура управління інформацією в
системі забезпечення економічної безпеки підприємства складається з
кількох блоків, одночасна дія яких покликана забезпечити достатній для
розширеного відтворення капіталу підприємства прибуток, отриманий у
результаті дотримання його цілей та взаємодії з субʼєктами зовнішнього
середовища [3, c. 96]. Схематичне забраження процесу управління
інформацією в системі забезпечення економічної безпеки підприємства
наведено на рис. 1.4.
Збір, обробка й аналіз інформації визначають поводження системи
управління в цілому. Тому важливо визначити компоненти управління
інформацією

та

їхнього

взаємозв’язку

на

різних

адміністративно-

територіальних рівнях.
До основних методів збору інформації варто віднести: зйомки й
обстеження, запит даних, розрахунок і моделювання даних, анкетне
опитування, дослідження поведінки стосовно об’єкта, випробування системи
− «пілотні-проекти».
Алгоритм управління інформацією в системі забезпечення економічної
безпеки

підприємства

може

мати

різну

ступінь

структуризації

та

формалізації. Дія механізму забезпечення економічної безпеки покликана
організаційно оформити взаємодії підприємства із субʼєктами зовнішнього
середовища. Результатом функціонування цього механізму є надходження
необхідних для організації процесу виробництва ресурсів та інформації
відповідно до системи пріоритетних інтересів підприємства, мінімізація
витрат на придбання ресурсів у необхідній кількості та належної якості.
Основне призначення алгоритму управління інформацією у системі
забезпечення економічної безпеки підприємства полягає у створенні та
реалізації умов, що забезпечують безпеку його економічної діяльності.
Найважливішими умовами, що враховуються в структурі алгоритму,
виступають якісне управління інформаційним середовищем, оптимізація
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витрат підприємства, адаптація до техніко-економічних нововведень і
розширення сфери використання товарів і послуг інфраструктури ринку [5, c.
94]. Саме ці умови здатні справити найбільш істотний вплив на формування
стійкого фінансового становища підприємства, позитивно впливаючи тим
самим на його економічну безпеку.
КЕРУЮЧА СИСТЕМА

Системний аналіз інформаційних потоків
Рівень проблем
Середовище розповсюдження
Тип інформування та взаємозв’язки потоків
Формування цільових установ інформаційного розвитку

Визначення змінних управління інформацією
ПІДСИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
С1
ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ С2
ПІДСИСТЕМА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ С3
ПІДСИСТЕМА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ С4
ПІДСИСТЕМА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ С5
ПІДСИСТЕМА ТЕНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ С6
ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ С7

Визначення управлінських дій
Нормативне регулювання
Планові дії та програми (проекти)
Оперативні рішення
Моніторинг і контроль
Визначення контрольних індикаторів
Визначення ризиків і загроз у інформаційному просторі
Аналіз отриманих індикаторів
Регулювання
Управлінські рішення

КЕРОВАНА СИСТЕМА

Рис. 1.4. Структуризація процесу управління інформацією в системі
забезпечення економічної безпеки підприємства*
* Джерело: укладено автором за даними наукових джерел
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Дія алгоритму повинна бути спрямована на управління інформацією в
системі забезпечення економічної безпеки в діяльності підприємства як у
даний час, так і на перспективу. Якщо в першому випадку домінують такі
умови забезпечення економічної безпеки, як мінімізація витрат і розширення
сфери використання послуг підприємств інфраструктури, то в другому – це
адаптація до нововведень, розширення виробництва та його диверсифікація
[11, c. 71]. При цьому на кожному з рівнів потрібно забезпечувати високий
професійний

підхід

у

просуванні

підприємницької

ініціативи

з

використанням інформаційних технологій, у тому числі мережі Інтернет.
Створення алгоритму управління інформацією в системі забезпечення
економічної безпеки потребує вирішення комплексу завдань управління
інформацією

щодо

економічного,

інформаційного,

правового

та

правоохоронного характеру стосовно захисту економічних інтересів і прав
власності підприємства. Головною метою формування алгоритму управління
інформацією в системі забезпечення економічної безпеки на підприємстві є:
забезпечення сталого функціонування та розвитку підприємства; запобігання
зовнішнім і внутрішнім загрозам; захист його інтересів від протиправних
посягань

з

використанням

різноманітних

інформаційних

ресурсів;

запобігання втратам матеріальних і нематеріальних активів; забезпечення
належного функціонування всіх підрозділів підприємства [5, c. 98]. Для
управління складними системами використовують моделі, у яких виділяють
керовану частину або об’єкт управління, керуючу систему або суб’єкт
управління, що об’єднуються в єдину систему за допомогою сучасних
автоматизованих систем [127, c. 56].

Формування алгоритму управління

інформацією в системі забезпечення економічної безпеки та створення її
суб’єктів залежать від розмірів підприємства та його можливостей. Як
правило, підприємства малого бізнесу користуються послугами зовнішніх
спеціалізованих

приватних

підприємств

(консалтингових,

охоронних,

детективних тощо). Схематично алгоритм управління інформацією системи
забезпечення економічної безпеки підприємства наведено на рис. 1.5.
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Рис. 1.5. Алгоритм управління інформацією системи забезпечення
економічної безпеки підприємства *
* Джерело: укладено автором за даними наукових джерел
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З рисунка можна побачити, що побудований алгоритм забезпечення
економічної

безпеки

підприємства

повинен

базуватися

навколо

інформаційного простору, оскільки досягти значних економічних результатів
діяльності, а отже, економічної безпеки без використання інформаційних
технологій неможливо.
Варто зазначити, що всі алгоритми побудовано на принципі
методології функціонального моделювання ІDEFО.
Розглянемо деякий спектр дій процесу управління економічною
безпекою підприємства, які здійснює суб’єкт управління. Процес управління
завжди передбачає отримання, передачу, обробку і використання інформації.
Суб’єкт управління відіграє дуже велику роль у обробці даних, у прийнятті
управлінських рішень [148, с. 124]. Керуюча частина, тобто субʼєкт
управління системою забезпечення економічної безпеки підприємства – це
менеджмент компанії, відповідальний за реалізацію функцій управління
бізнес-процесами.
Система прийняття рішень керуючою системою має вертикальну
структуру та складається із взаємопов’язаних підсистем C1, C2, C3, С4, С5,
С6, С7. Останні у свою чергу можуть мати власну підструктуру. Основу
становлять вхідні інформаційні потоки внутрішньої та зовнішньої інформації
С1.
Інформаційно-аналітична підсистема забезпечення економічної безпеки
підприємства є її важливим елементом. Вона повинна містити такі дані:
якісні та кількісні значення індикаторів фінансової безпеки, наявність або
потенційність ризиків і загроз в інформаційному просторі, фінансові інтереси
і стан їх реалізації, фінансовий план (бюджет), стратегічний план (стратегія)
забезпечення фінансової безпеки підприємства, у тому числі з визначенням
місця і ролі інформаційних систем.
Потоки інформації надходять у підсистему управління фінансами С2 і
розгалужуються

на

підрівні

для

обробки,

аналізу,

моніторингу,

прогнозування, розроблення заходів, контролінгу та аналізу фінансових
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показників. До складу фінансових інструментів забезпечення економічної
безпеки підприємства можна віднести платіжні інструменти (платіжні
доручення,

акредитиви

тощо);

кредитні

інструменти

(угоди

про

кредитування); депозитні інструменти (депозитні сертифікати, договори);
інвестиційні інструменти (акції, паї); інструменти страхування (страхова
угода). Фінансові важелі забезпечення економічної безпеки підприємства –
це система стимулів і заохочень для працівників за прийняття ефективних
управлінських рішень і система санкцій за негативні наслідки їхніх дій у
сфері економічної безпеки.
Наступним етапом є якісна та кількісна комплексна оцінка економічної
безпеки. Керуючись принципами та використовуючи інструменти управління
економічною безпекою, керуюча

підсистема повинна проаналізувати

ймовірність і можливість загрози, величину можливих втрат і збитків,
спрогнозувати й передбачити певну подію. Прогнозуючи стан зовнішнього
середовища і майбутню поведінку системи, менеджмент підприємства
визначає форму взаємозв’язку у1, у2, у3, у4, у5, у6, у7 елементів C1, C2, C3,
С4, С5, С6, С7. Керована підсистема економічної безпеки отримує вихідну
інформацію а1 для досягнення економічної безпеки найкращим чином.
Отримавши каналами зворотного зв’язку інформацію b1 щодо
результатів функціонування економічної безпеки, система управління
реалізує спонукальну функцію та коригує, узгоджує і регулює зміни х1, х2,
х3, х4, х5, х6, х7 у підсистемах управління економічною безпекою.
У ході обробки інформації, яка характеризує об’єкт, що певним
чином може загрожувати суб’єкту підприємництва, існує певний алгоритм
аналітичної оцінки такого об’єкта. Спочатку визначається існуючий
(економічний, юридичний, соціальний) стан об’єкта, закономірності й
тенденції його розвитку. Потім здійснюється вивчення його можливостей,
потенціалу, реальність і напрямки загроз, які можуть надходити від нього;
прогнозуються наміри об’єкта, вірогідність його негативних дій стосовно
суб’єкта підприємництва, у тому числі за терміном, місцем і обсягом,
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наслідки, які можуть настати для субʼєкта після реалізації зазначених
загроз.
Сформовані висновки та пропозиції надаються керівництву та іншим
особам у вигляді інформаційних документів. За досвідом підприємницької
діяльності серед інформаційних документів існують:
 інформаційні повідомлення – надання інформації особливо
важливого значення у вигляді усного чи письмового викладення;
 інформаційні доповіді – комплексне і всебічне викладення
проблеми з використанням усієї наявної по ній інформації;
 інформаційні довідки – опис окремих характеристик конкретних
подій або об’єктів;
 інформаційні огляди – опис основних інформаційних повідомлень
за визначений період у формі резюме з класифікацією по рубриках;
 інформаційні зведення – опис загальної картини подій;
 інформаційні

прогнози

–

короткий

огляд

подій,

фактів,

викладення висновків за їх наслідками і можливим розвитком ситуації з
відповідним обґрунтуванням [57].
Методологічний

апарат

забезпечення

економічної

безпеки

підприємства може включати такі методи: техніко-економічні розрахунки,
балансовий, економіко-статистичний, економіко-математичний, експертних
оцінок, амортизації активів, логістики, аудиту, оптимізації оподаткування
тощо.
До принципів забезпечення економічної безпеки відносять розроблені
на підприємстві підходи до забезпечення ефективного виробництва, взаємодії
із зовнішнім середовищем, залучення фінансових ресурсів, спеціалізації
діяльності тощо.
Таким чином, забезпечення економічної безпеки відіграє значну роль у
функціонуванні підприємства. Реалізація ефективного механізму економічної
безпеки потребує належної уваги з боку керівників до питань рівня
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інтегрованості в глобальний інформаційний простір, економічних інтересів
компанії, рівня витрат корпоративних ресурсів і чіткої організації діяльності.
В основі алгоритму забезпечення економічної безпеки є системне поєднання
певних

інструментів,

методів,

засобів

та

інформаційно-аналітичного

забезпечення, створюваного на базі обʼєктивно існуючих принципів
забезпечення економічної безпеки, а також таких, що формулюються
субʼєктами управління економічною безпекою підприємства для досягнення і
захисту його фінансових інтересів.
Модель управління інформаційними ресурсами підприємства логічно
повʼязана з основною діловою стратегією підприємства − місією, яка
відображає його головні цінності й базується на довгостроковому баченні
перспектив бізнесу, а також на визначених цілях розвитку підприємства.
Управління інформаційними ресурсами підприємства за такою моделлю
обумовлює забезпечення виконання ним сформульованих цілей, які є
початковою точкою побудови організаційної структури підприємства,
структури інформаційних ресурсів та інфраструктури компʼютерних систем.
Від якості інформаційно-аналітичного забезпечення прямо залежить
якість управління економічною безпекою підприємства. Інформаційноаналітичне

забезпечення

системи

управління

економічною

безпекою

підприємства повинно включати вхідну та вихідну інформацію, що має такі
складові: ринкова інформація, політико-правова інформація, фінансовоінвестиційна та планово-економічна інформації, кадровий потенціал, системи
показників, індикаторів і методів оцінки та аналізу економічної безпеки
підприємства [137].
Усі складові алгоритму управління інформацією слід ураховувати
синхронно, комплексно, на підставі принципів забезпечення економічної
безпеки. Необхідно також ураховувати ризики і загрози в інформаційному
просторі та всі вимоги до формування системи показників, вибору комплексу
методів та індикаторів економічної безпеки підприємства.
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Структуризація інформаційно-аналітичного забезпечення економічної
безпеки дає можливість підприємству ефективніше впливати на економічну
безпеку, здійснювати управлінську діяльність, проводити вдалу конкурентну
політику, оптимізувати виробничі процеси.
Таким чином, запропонований алгоритм управління інформацією
системи забезпечення економічної безпеки враховує специфіку підприємства
(фінансовий стан, техніко-технологічне забезпечення, стан інформаційноаналітичного забезпечення, кадровий потенціал тощо) та обставини, у яких
воно

функціонує

(зовнішнє

середовище

та

внутрішня

інформація);

передбачає та враховує необхідність своєчасного і чіткого виконання
запланованих заходів, спрямованих на адекватне реагування на зовнішні та
внутрішні загрози; планування й розроблення рішень; оптимальний розподіл
і використання ресурсів; застосування наявних у підприємства засобів
забезпечення економічної безпеки; постійний контроль і коригування як
повсякденної діяльності підприємства, так і самого процесу формування
системи безпеки.
1.3. Місце інформації та комунікацій у системі забезпечення
економічної безпеки підприємства
Ринкова економіка не може існувати без розвинутої інформаційної
інфраструктури та інформатизації бізнесу. На думку автора, у системі
забезпечення економічної безпеки важливу роль відіграють такі фактори, як
інформація та комунікації. Управління економічною безпекою ґрунтується на
певній інформації, її можна відобразити у вигляді цілісної системи
інформаційних взаємодій персоналу підприємства.
Економічна безпека підприємства залежить від того, яким чином
управлінсько-виконавчий персонал зможе використати на свою користь
наявну сукупність інформації, при чому зниження рівня економічної безпеки,
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на думку автора, може відбутися тільки за умови недостатнього дослідження
інформаційного середовища.
Інформація, що необхідна для управління економічною безпекою
підприємства,

становить

собою

повідомлення

економічного,

технологічного, соціального, юридичного, демографічного та іншого
змісту. Тому до інформаційного забезпечення в системі економічної безпеки
підприємства можна включити такі інформаційні блоки: політико-правова
складова, техніко-технологічна складова, ринкова складова, фінансовоінвестиційна

складова,

інтелектуально-кадрова

складова,

планово-

економічна складова, складова стандартизації та сертифікації, екологічна
складова. На думку автора, ці елементи інформаційного забезпечення мають
потужний вплив на діяльність більшості сучасних підприємств у ринковому
середовищі України. Ефективно управляючи інформаційними потоками
визначених факторів, можна досягти підвищення рівня економічної безпеки.
Сутність управлінської інформації полягає в забезпеченні інтегрованої
системи звітності, що дає кожному рівневі управління належну інформацію
на певному етапі реалізації управлінських функцій керівниками.
На сьогодні інформація розглядається як найважливіший ресурс
розвитку суспільства разом із матеріальними, енергетичними та людськими.
Інформація, як сукупність потрібних відомостей і даних для успішного
здійснення

аналізу,

контролю,

прийняття

й

організації

виконання

управлінських рішень, є невід’ємною складовою ефективного управління
організаційно-економічними

процесами

загалом

і

підприємницькою

діяльністю зокрема.
Інформація являє собою відомості чи знання. На думку економістів,
інформація в широкому розумінні – результат відображення одного об’єкта в
іншому, що використовується в подальшому для формування управлінських
впливів [224, c. 21]. Це відображення (інформаційна модель) об’єкта. Цільова
функція інформації полягає в її здатності впливати на процеси управління.
Взаємозв’язок понять «інформація» і «управління» базується на теоретичній

48

аксіомі, відповідно до якої інформація є вираженням якоїсь відмінності. У
практичному змісті інформація – це відомості про осіб, предмети, факти,
події, явища або процеси безвідносно до форми їхнього подання [65].
Аналізуючи роль інформаційних ресурсів у діяльності суб’єктів
підприємництва, можна говорити, що рівень їх досконалості суттєво впливає
на

ефективність

бізнесу

суб’єктів,

оскільки

інформаційні

ресурси:

забезпечують об’єктивне бачення менеджментом суб’єкта підприємництва
процесів, які відбуваються на ринку і у взаємовідносинах з іншими
суб’єктами та організаціями, дають можливість приймати ефективні
рішення; сприяють розробленню більш якісних проектів і програм діяльності
суб’єктів підприємництва, конкретно адаптованих до особливостей ситуації
чи регіону, формуванню ефективних взаємовідносин та поведінки на ринку,
який має динамічний розвиток; утворюють передумови для підтримання
необхідного рівня конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва на
ринку,

результативної

протидії

актам

недобросовісної

конкуренції;

забезпечують пізнавальні потреби споживачів, клієнтів, контрагентів,
партнерів у необхідних їм послугах, товарах, роботах чи взаємовідносинах;
формують необхідні бази даних, як інформаційний капітал суб’єктів
підприємництва, здатний забезпечувати їх глобальні та локальні перспективи
розвитку [51, c. 67].
Загалом, діяльність господарського субʼєкта базується на трьох
компонентах – системі управління підприємством, його економічній
системі

та

інформаційних

технологіях,

що

використовуються

як

інструментарій двох попередніх компонентів. Саме через інформаційну
систему відбувається звʼязок між суб’єктом та об’єктом управління.
Центральною

ланкою

компʼютерної

інформаційної

системи

підприємства є фінансова інформаційна система, у якій хронологічно і
систематично накопичуються й оброблюються дані, повʼязані з обліком,
контролем, плануванням, аналізом і регулюванням. На основі цих даних
формується інформація про роботу підприємства, порівнюються фактичні
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показники й нормативні, формулюються глобальні та локальні напрями
діяльності, розроблюються пропозиції з установлення причин відхилень і
коригування

результатів,

здійснюється

прогнозування

ефективності

політики управління підприємством [71, с. 68].
Закон України «Про інформацію» [136] визначає, що інформація – це
документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що
відбуваються в суспільстві, державі та навколишньому природному
середовищі.
На думку Берлач А. І., у процесі управлінської діяльності в
забезпеченні економічної безпеки підприємства використовують науковотехнічну, адміністративно-правову, метеорологічну, агробіологічну та інші
види інформації [7, c. 76]. Наукову інформацію поділяють на економічну,
соціально-політичну, ідеологічну та ін. Найбільшу питому вагу в загальній
кількості інформації при забезпеченні економічної безпеки підприємства
мають економічні дані. Класифікацію інформації в системі управління
економічною безпекою подано в таблиці 1.5.
Таблиця 1.5
Класифікація інформації в системі економічної безпеки підприємства*
№
зп
1

Класифікаційна ознака

Вид інформації

2

3

1
Функціональне
призначення

За призначенням:
Планова, нормативно-правова, облікова, звітна,
адміністративна, масова, інформація про діяльність
державних органів влади та органів місцевого і
регіонального самоврядування, інформація про
особу, інформація довідково-енциклопедичного
характеру, соціологічна
Горизонтальна, вертикальна вхідна, вертикальна
вихідна

2

Напрям

3

Тип управління

Адміністративна, суто економічна

4

Причетність до об’єкта
управління

Внутрішня, зовнішня, вхідна, вихідна,

5

Предмет дослідження

Основна, допоміжна

6

Ступінь оперативності

Бухгалтерська попередня і оперативна
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Продовження табл. 1.5
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Етапи управлінського
циклу
За здатністю до
програмування
Об’єкт вивчення

Ознайомча, керівна
Програмована, непрограмована

Загальна, часткова
За якісними характеристиками:
Носії інформації
Немашинна (позамашинна), машина
Текстова, цифрова, алфавітна, алфавітно-цифрова,
Спосіб зображення
графічна, таблична, мультимедійна
За достовірністю
Достовірна, недостовірна
Якісні характеристики
та спосіб
Паперові, фотографічні, магнітні, оптичні та ін.
документування носіїв
інформації
Ступінь обробки
Первинна, проміжна, результативна
За можливістю використання:
Змінність
Постійна (умовно-постійна), змінна
Періодичність
Регулярна, епізодична
надходження
За ступенем
Нормативна, ненормативна
нормативності
За часом впливу
Тактична, стратегічна
Форма подання
Математична, прогнозна, традиційна, усна
Стадія використання
Кінцева, проміжна
Важливість
Суттєва, несуттєва
Насиченість
Недостатня, достатня, надлишкова
Корисність
Корисна, некорисна
Причетність до процесу
Інформація, яка обробляється, інформація, яка не
обробки
обробляється
Обсяг відомостей
Комплексна, тематична
Режим доступу
Відкрита, інформація з обмеженим доступом
* Джерело: систематизовано автором за даними наукових джерел

У системах забезпечення економічної безпеки за допомогою
інформації отримують відомості про внутрішній стан підприємства і про
процеси, що відбуваються ззовні підприємства. Кожен господарський
суб’єкт можна розглядати як об’єкт регулювання з властивою йому
інформаційною системою. До цієї системи надходить вхідна інформація,
що поділяється на зовнішню й внутрішню.
Зовнішня інформація
екологічної,

політичної,

– дані про різні аспекти економічної,

соціальної

та

інших

сфер,

що

оточують
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підприємство.

Джерелами

постачальники,

покупці,

зовнішньої

держава

тощо,

інформації
внутрішньої

можуть
–

бути

підрозділи

підприємства.
Внутрішня інформація на підприємстві – це дані, які виникли
переважно в системі обліку, аналізу, контролю стосовно економічної
безпеки.
Вихідна інформація також поділяється на зовнішню і внутрішню.
Зовнішня вихідна інформація – відомості в загальновстановлених формах
первинних і зведених документів, які надаються зовнішнім користувачам
інформації.
Внутрішня вихідна інформація – відомості, які надаються внутрішнім
користувачам інформації та служать для управління підприємством,
характеризуючи економічну ситуацію, що склалася.
Так, на основі планового завдання приймаються управлінські рішення,
які потім відображаються в матеріально-технічній підготовці виробництва,
техніко-економічному й оперативному плануванні, оперативному управлінні
технологічними та економічними процесами, обліку і контролі за фінансовою
діяльністю підприємства, звіті, аналізі результатів господарської діяльності
тощо.
Властивості економічної інформації визначають науково-технічну
необхідність

і

економічну

доцільність

використання

засобів

обчислювальної техніки (компʼютерів) при її зборі, накопиченні, передачі
та обробці, що потребує вміння визначати структуру й обсяги інформації,
яка обробляється.
Сукупність
інформаційного

управлінської
забезпечення

інформації

діяльності

входить

підприємства.

до

системи

Фактично

всі

рішення, які приймаються вищим керівництвом підприємств, потребують
різного роду обґрунтування та передбачення можливих наслідків їх
прийняття. Такі дії можна провадити на основі вивчення масиву вхідної та
вихідної інформації, виконання певних аналітично-розрахункових дій і,
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відповідно, отримати можливі варіанти розвитку подій від реалізації
управлінських

рішень.

Від

ефективності

використання

керівництвом

підприємства інформаційного ресурсу залежить якість прийнятого рішення,
що матиме прямий вплив на рівень його економічної безпеки [7, c. 194].
Організаційна інформація характеризує нормативно-правову складову
діяльності суб’єкта підприємництва, зміст договорів, протоколів перемовин,
рішень щодо організації діяльності суб’єкта, взаємовідносин з іншими
суб’єктами, сюди ж слід віднести інформацію про управління його
діяльністю.
Спеціальна інформація − це дані про безпеку суб’єкта підприємництва,
його конфіденційні зв’язки, відомості з досьє осіб, щодо яких має
зацікавленість суб’єкт підприємництва, зміст картотек, інтегрованих баз
даних.
Допоміжна

інформація

характеризують

сферу

підприємництва,

яка

–

матеріали,

діяльності
отримується

та
з

що

будь-яким

взаємовідносин

локального

та

чином
суб’єкта

глобального

інформаційного середовища.
Важливе місце в структурі інформаційного ресурсу займає так звана
ділова інформація, на яку зазвичай виникає найбільший попит у провідних
менеджерів суб’єктів підприємництва. До такої інформації може бути
віднесено макроекономічні показники сфери (галузі) діяльності, ринку;
фінансові та біржові відомості; комерційна інформація про власну діяльність
та діяльність інших суб’єктів, які утворюють чи можуть утворювати
конкуренцію суб’єкту підприємництва; статистичні дані всіх рівнів;
інформація про ділові зв’язки [57, c. 93].
Схематичне зображення складових інформації системи забезпечення
економічної безпеки підприємства подано на рис 1.6. При цьому автор
розглядає сукупність факторів впливу на економічну безпеку підприємства у
вигляді інформаційних потоків (інформації).
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Політико-правова
інформація (сукупність
правового забезпечення і
політичні події в країні та
світі)

Фінансово-інвестиційна
інформація (дані про
можливості фінансування та
інвестування)

Планово-економічна
інформація, стандартизація
і сертифікація діяльності

Техніко-технологічна
інформація (сукупність
даних про передові
технології та можливості їх
застосування в діяльності)

Ринкова інформація (дані
макро- та мікросередовища
діяльності підприємств, у
тому числі міжнародного)

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА

Екологічна інформація (дані
про екологічні вимоги та
обмеження в діяльності
підприємства)

Інтелектуально-кадрова
інформація (дані про
кваліфікацію працівників і
можливості використання
кадрового потенціалу)

Інформація про безпеку (дані
про можливості захисту і
загрози безпеці
підприємницької діяльності)

Рис. 1.6. Інформаційне забезпечення системи економічної безпеки
підприємства*
*Джерело: укладено автором за даними наукових джерел

З урахуванням цього, роль інформації в системі забезпечення
економічної безпеки підприємства полягає в інформаційному супроводі
господарювання з метою раціонального використання сукупності ресурсів
підприємства (матеріально-технічних, фінансових, людських, інформаційних
тощо), для уникнення чи послаблення загроз стійкому розвиткові та
створення умов для зростання конкурентоспроможності, незалежності й
автономії в майбутньому. Результатом управлінської діяльності повинно
бути формування інформаційних потоків для забезпечення оптимальності й
ефективності організаційної структури підприємства, правового захисту
діяльності, захисту комерційної таємниці, безпеки персоналу, капіталу,
майна і комерційних інтересів. Схему взаємозв’язку та взаємообумовленості
складових

інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної

безпеки підприємства подано на рис. 1.7.
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Вхідна інформація

Комплекс методів

Індикатори:
виробничі, фінансовіі,
соціальні

Система показників

Вихідна інформація

Рис.

1.7.

Взаємозв’язок

і

взаємообумовленість

складових

інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки
підприємства*
*Джерело: укладено автором за даними наукових джерел

Інформаційно-аналітичне забезпечення
економічної безпеки підприємства

Усі складові необхідно враховувати синхронно та комплексно у
відкритому середовищі, зважаючи на вимоги до конфіденційності
інформації, формування системи показників, вибору комплексу методів та
індикаторів економічної безпеки підприємства [118, с. 128].
Від точної ідентифікації загроз підприємству, від правильності
вибору вимірювачів їх прояву, тобто системи індикаторів, залежить
ступінь адекватності оцінки системи забезпечення економічної безпеки
підприємства

і

комплекс

необхідних

заходів

з

попередження

та

нівелювання небезпеки. Однією з цілей моніторингу економічної безпеки
підприємства є діагностика його стану за системою показників, що
враховують специфічні галузеві особливості цього підприємства.
За таких умов організація інформаційного забезпечення діяльності
суб’єктів

підприємництва

повинна

мати

комплексний

характер

і

здійснюватися в різних сферах інформаційного середовища. Крім того,
інформаційне

забезпечення

повинно

відповідати

таким

вимогам:
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законності

–

здійснюватися

в

межах

чинного

законодавства;

безперервності – інформаційні ресурси для забезпечення їх високої якості
повинні

постійно

оновлюватися;

активності

–

сили,

задіяні

в

інформаційному забезпеченні, повинні постійно прагнути до отримання
інформації; високої технічної оснащеності – інформаційна робота повинна
спиратися на сучасні комп’ютерні засоби та технології збору і обробки
інформації;

компетентності

–

особи,

які

виконують

завдання

інформаційного забезпечення, повинні бути професіоналами, здатними на
високому рівні виконувати свої обов’язки [57, c. 86].
Інформаційні потреби більшості підприємств приблизно однакові.
Тому основні вимоги до інформації є такими:

значимість − впливає на

прийняття рішень, корисна для користувачів у потрібний час при складанні
планів; достовірність − правдиво подана інформація, легко перевіряється та
має нейтральний характер; повнота − містить максимум того, що необхідно
знати зацікавленим особам і включає всі необхідні коментарі; релевантність
– пов’язана з діями, що передбачають отримання бажаних результатів (для
цього необхідно знати сферу застосування інформації та її джерело);
відсутність систематичних помилок – передбачає незацікавлене визначення
та передачу інформації, а також використання технічних прийомів і методів,
що виключають внесення систематичних помилок [1].
Крім того, існує поняття економічної інформації. Економічна
інформація – це інформація, яка послідовно і повно відображає виробничогосподарську діяльність підприємства. Вона розглядається під різними
кутами зору: змістовності (семантичного підходу) – розуміння користувачем
інформації (відомостей), отриманих від передавача, способів знакового
вираження;

корисності

для

споживача

(релевантність),

що

означає

необхідність доведення лише тих відомостей, які потрібні для виконання
функцій;

цінності

(актуальності,

достовірності,

неупередженості).

Інформаційні ресурси, на відміну від матеріальних, мають такі властивості:
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невичерпність і відтворюваність; збереження і збільшення незалежно від
використання; потенційність використання в майбутньому.
У підсумку можемо сформулювати значення інформації в системі
економічної безпеки підприємства:
1. Інформація є невід’ємною частиною ведення бізнесу та необхідна
для підтримки всіх аспектів забезпечення економічної безпеки підприємства.
2. Інформація є стратегічним загальним діловим ресурсом, який
підлягає виконанню законодавчих і директивних вимог.
3. Інформація є охоронюваною і доступною для громадськості
відповідно до законодавчих і директивних вимог.
4. Високоякісна інформація дуже важлива для успішного ведення
економічної діяльності підприємства.
5.

Управління

інформацією

є

обов’язком

менеджерів

кожної

структурної ланки підприємства.
Отже, значення інформації в системі забезпечення економічної безпеки
визначається

необхідністю

забезпечення

ефективного

прийняття

управлінських рішень, ефективного розроблення та реалізації інвестиційних
проектів підприємства, підвищення рівня загальної конкурентоспроможності,
що може здійснюватися на основі оптимальних вхідних та вихідних
інформаційних потоків і потоків у межах підприємства.
Висновки до розділу 1
Підбиваючи підсумки проведеного дослідження в межах першого
розділу, автором зроблено такі узагальнення:
1.

Управління інформацією в системі забезпечення економічної

безпеки підприємства визначається як цілеспрямований організуючий вплив
суб’єкта управління на інформаційне забезпечення підприємства шляхом
взаємоповʼязаних процесів планування, організації, мотивації та контролінгу,
які забезпечують економічну діяльність підприємства, з метою ефективного
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руху, обміну та розподілу інформації для забезпечення сукупності
економічних

відносин, пов’язаних із основною діяльністю, шляхом

мінімізації впливу на нього внутрішніх і зовнішніх загроз та досягнення
поставлених стратегічних цілей.
2.

Складові

управління

інформацією

у

сучасних

умовах

господарювання є такими: функції управління; процес управління; структура
управління; механізм управління; обʼєкт управління; субʼєкт управління.
3.

Місце інформації та комунікацій у системі забезпечення

економічної безпеки підприємства визначається значенням інформації, є
невід’ємною частиною ведення бізнесу та необхідна для підтримання всіх
аспектів забезпечення економічної безпеки підприємства; інформація є
стратегічним загальним діловим ресурсом, який підлягає виконанню
законодавчих і директивних вимог; інформація є охоронюваною та
доступною для громадськості відповідно до законодавчих і директивних
вимог; високоякісна інформація дуже важлива для успішного ведення
економічної діяльності підприємства; управління інформацію є обов’язком
менеджерів кожної структурної ланки підприємства.
4.

За результатами проведеного дослідження було удосконалено

модель управління інформацією в системі забезпечення економічної безпеки
підприємства, основною метою якої є керування вхідними інформаційними
потоками

внутрішньої

та

зовнішньої

інформації. Визначена

модель

складається з цілеспрямованого організуючого впливу з метою забезпечення
змін у підсистемі інформаційно-аналітичного забезпечення (С1), управління
фінансами (С2), підсистемі правового забезпечення (С3), підсистемі
кадрового

забезпечення

(С4),

підсистемі

інноваційно-інвестиційного

забезпечення (С5), підсистемі техніко-технологічного забезпечення (С6),
підсистемі управління екологічною безпекою (С7). Система прийняття
рішень керуючою системою має вертикальну структуру і складається із
взаємопов’язаних підсистем C1, C2, C3, С4, С5, С6, С7. Останні в свою чергу
можуть мати власну підструктуру.
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РОЗДІЛ 2
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ В СИСТЕМІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
2.1. Стан розвитку та використання сучасних інформаційних
технологій у забезпеченні економічної безпеки вітчизняних підприємств
Важливою складовою формування інформаційного суспільства в
Україні

є

використання

можливостей

сучасних

інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) для того, щоб створювати інформацію і
знання, користуватися та обмінюватися ними, виробляти товари та надавати
послуги, сприяючи сталому розвиткові країни. Використання ІКТ за умов
інтенсивного розвитку ринкових відносин є одним із найбільш важливих
елементів ефективного управління.
Головними

завданнями

сучасних

інформаційних

технологій

у

забезпеченні економічної безпеки підприємств є досягнення універсальності
методів

комунікацій;

спрощення

інтерфейсу

підтримка

систем

мультимедіа

і

«Людина-ЕОМ»,

заснованого

на

максимальне
принципах

інтуїтивного інтерфейсу; відкритість стандартів, тобто використання тих
протоколів і програмних інтерфейсів, які гарантують створення єдиного
інтерфейсу для всіх взаємодій з ЕОМ: для доступу до файлів, повідомлень,
Web-сторінок, документів, графіки і мультимедіа. Метою використання
інформаційних технологій є зниження вартості інформаційного контакту,
необмеженість обсягу інформації, доступної користувачеві, повноцінність
використання як персональних машинних ресурсів, так і мережних [13].
На сучасних підприємствах інформаційні технології представлені в
першу чергу технологіями обробки даних, управління, автоматизованого
офісу, експертних систем, що дозволяють підвищити оперативність
прийняття рішень у процесі управління інформацією (табл. 2.1.).
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Таблиця 2.1
Характеристика сучасних інформаційних технологій у забезпеченні
економічної безпеки підприємств*
№
зп

1.

2.

3.

4.

5.

Вид інформаційної
технології

Тенденції, особливості застосування

Призначена для розвʼязання добре структурованих завдань,
алгоритми рішення яких добре відомі та для вирішення яких
Інформаційна
є всі необхідні вхідні дані. Застосовується на рівні
технологія обробки
виконавської діяльності персоналу невисокої кваліфікації з
даних
метою автоматизації деяких рутинних, постійно
повторюваних операцій управлінської праці
Призначена для інформаційного обслуговування всіх
працівників підприємства, повʼязаних з прийняттям
Інформаційна
управлінських рішень. Інформація представляється у вигляді
технологія
регулярних або спеціальних управлінських звітів і містить
управління
відомості про минуле, сьогодення та можливе майбутнє
підприємства
Покликана доповнити систему зв`язку персоналу
Інформаційна
підприємства. Автоматизація офісу передбачає організацію і
технологія
підтримку комунікаційних процесів як усередині фірми, так і
автоматизованого
з зовнішнім середовищем на базі компʼютерних мереж та
офісу
інших сучасних засобів передачі та роботи з інформацією
Призначена для вироблення управлінських рішень, що
Інформаційна
відбувається в результаті ітераційного процесу, у якому
технологія
беруть участь система підтримки прийняття рішень
підтримки
(обчислювальна ланка й обʼєкт управління) і людина
прийняття рішень
(управляє ланкою, що задає вхідні дані та оцінює результат)
Заснована на використанні штучного інтелекту. Експертні
Інформаційна
системи дають можливість менеджерам отримувати
технологія
консультації експертів з будь-яких проблем, про які в цих
експертних систем
системах накопичені знання
*Джерело: систематизовано автором [5]

Важливість розвитку і використання ІКТ у забезпеченні економічної
безпеки підприємств у сучасному світі не можна переоцінити. Тому, на
основі методики Міжнародного союзу електрозвʼязку, спеціалізованого
підрозділу ООН, яке визначає світові стандарти у сфері ІКТ, з 2007 р.
розраховується світовий індекс розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій (ІCT Develоpment Іndex). Цей індекс покликаний порівнювати
досягнення країн світу в розвитку ІКТ і може бути використаний як
інструмент

для

проведення

порівняльного

аналізу

на

глобальному,

регіональному та національному рівнях. Індекс розвитку ІКТ обʼєднує 11
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показників, що характеризують різні аспекти розвитку ІКТ: доступність ІКТ,
використання ІКТ, а також навички, тобто практичні знання цих технологій
населенням країн, охоплених дослідженням [9].
Згідно з індексом розвитку ІКТ у забезпеченні економічної безпеки
підприємств у світі за 2014 р., українські підприємства значно відстають не
тільки від найбільш розвинених країн світу, а й від своїх найближчих сусідів,
займаючи 73 місце з 166 країн (рис. 2.1).
Україна (73)
Польща (44)
Росія (42)
Білорусь (38)
Латвія (33)
Франція (18)
Німеччина (17)
США (14)
Японія (11)
Великобританія (5)
Ісландія (4)
Швеція (3)
Південна Корея (2)
Данія (1)

5,15
6,6
6,7
6,89
7,03
7,87
7,9
8,02
8,22
8,5
8,64
8,67
8,85
8,86
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рис. 2.1. Рейтинг країн світу за індексом розвитку ІКТ та їх
застосування на підприємствах у 2014 році *
* Джерело: систематизовано автором на основі даних Державної служби
статистики України [131]

Значне відставання українських підприємств за рівнем розвитку ІКТ
пов’язано насамперед з низькою інноваційною активністю вітчизняних
підприємств (табл. 2.2). Як видно з даних табл. 2.2 [3; 6; 8], останніми роками
на підприємствах України відбулося зниження показників розвитку
інноваційної діяльності.
Загальна сума витрат на інновації, у тому числі на інформатизацію за
2005-2014 рр. українських підприємств зросла на 1944,5 млн грн., відповідно
витрати зросли на 179%. Динаміку фінансування інноваційного розвитку на
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українських підприємствах можна розподілити на два періоди: 2005-2012 рр.
– стрімке збільшення витрат, 2012-2014 рр. – різке зменшення витрат. За
2005-2012 рр. сума витрат на інноваційний розвиток зросла майже у 2 раза і
досягла у 2012 р. 11480,6 млн грн.
Таблиця 2.2
Основні показники інноваційного розвитку та розвитку інформаційних
технологій підприємств України за 2005-2014 рр.*
Роки
Показники

2005

2010

2012

2014 р. у %
2013

2014

до
до
до
2012
2005 р. 2010 р.
р.

Загальна сума витрат на
інновації, млн грн.

5751,
11480,
8045,5
9562,6 7695,9
6
6

179,0

95,6

Питома вага власних
коштів підприємств у
витратах на інновації, %

87,7

59,3

63,9

72,9

85,0

96,9

143,3 133,0

Кількість виконаних
наукових і науковотехнічних робіт, тис. од.

63,9

52,0

53,2

47,9

42,9

67,1

82,5

80,6

Питома вага витрат на
виконання наукових і
1,03
науково-технічних робіт, %
ВВП

0,83

0,75

0,77

0,70

67,9

84,3

93,3

Загальна сума витрат на
придбання машин,
3149,
5051,7 8051,8 5546,3 4718,9
обладнання та програмного
6
забезпечення, млн грн

149,8

93,4

58,6

Питома вага підприємств,
що займалися інноваціями,
%

135,3

116,6

92,5

11,9

13,8

17,4

16,8

16,1

67,0

Питома вага підприємств,
які впроваджували
інновації у інформаційній
5,5
7,9
10,9
10,6
10,8
196,4 136,7 99,1
сфері, % тих, які займалися
інноваційною діяльністю
* Джерело: систематизовано автором на основі даних Державної служби
статистики України [131]

Із

2012

р.

спостерігається

щорічне

зменшення

інноваційної діяльності: у 2013 р. витрати зменшилися на

фінансування
1918 млн грн., а
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у 2014 р. – на 1866,7 млн грн. порівняно з попереднім роком [8]. Таким
чином, за 2012-2014 рр. витрати на інновації загалом зменшилися на 3784,7
млн грн., або на 33%. Збереження зазначеної тенденції матиме досить
негативний вплив на економічний розвиток вітчизняний підприємств, їх
конкурентоспроможність та економічну безпеку.
Зауважимо, що для інноваційного розвитку у сфері інформатизації
важливим є не стільки загальні витрати на інновації, скільки їх питома вага у
ВВП країни. Загальноприйнятим значенням показника наукоємності (частка
витрат на наукові дослідження і розробки у ВВП) у сучасній економіці є
2% ВВП. Зазначимо, що наукоємність ВВП України досить низька, а
впродовж 2005-2014 рр. її значення зменшилося з 1,03% до 0,7% ВВП. За
цим показником Україна значно відстає від розвинутих країн, наукоємність
ВВП яких у 2013 р. становила: Фінляндія – 3,55%, Швеція – 3,4%, Японія –
3,25%, Данія – 2,99%, США – 2,73%, країни ЄС – 2,06% [6, c. 155].
Дуже важливим є джерела фінансування інноваційної діяльності
підприємств.

За

вказаний

період

інновації

в

Україні

виконуються

здебільшого за рахунок коштів підприємств. Питома вага цих коштів у
інноваційних витратах змінювалася від 53,3% у 2010р. до 85% у 2014 році.
За останні роки зменшилася кількість науковців і наукових організацій,
які виконують наукові дослідження. У 2014 р. їх кількість була найменшою
за останні 10 років: 76488 осіб (зменшення на 23757 осіб, або 24%) і 1082
наукові організації (зменшення на 370 од., або 25%) [8].
Вищевказані тенденції негативно вплинули на кількість виконаних
наукових і науково-технічних робіт: їх число за 2005-2014 рр. зменшилося
майже на третину (зменшення на 21 тис. од.) і становило 42,9 тис. робіт у
2014 році [8].
Позитивним можна вважати збільшення питомої ваги підприємств, які
займалися інноваційною діяльністю, і зокрема в інформаційній сфері: їх
частка зросла з 11,9% у 2005 р. до 16,1% у 2014 році. Це значною мірою
сприяло

збільшенню

майже

удвічі

питомої

ваги

підприємств,

які
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впроваджували інновації в інформаційній сфері: від 5,5% у 2005 р. до 10,8%
у 2014 р. (див. табл. 2.2). Однак ці показники все ще є дуже низькими.
Значний вплив на такий рівень інноваційної активності українських
підприємств обумовлюється недостатністю коштів на дослідження і
розробки, високими процентними ставками за кредитами та високим рівнем
політичних і економічних ризиків, що гальмують процес інвестування.
Загалом інноваційні витрати підприємств становлять витрати на
дослідження і розробки, підготовку виробництва для впровадження
інновацій, придбання машин, обладнання та програмного забезпечення та
інші витрати (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Інноваційні витрати промислових підприємств України, у т.ч. на
інформатизацію за 2006-2014 рр., млн грн.*

Рік

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

У тому числі за напрямами
Загальна
підготовка
придбання
придбання
сума
виробництва
машин,
дослідження
інших
інші
витрат,
для
обладнання та
і розробки
зовнішніх
витрати
млн грн.
впровадження програмного
знань
інновацій
забезпечення
6160,0
992,9
159,5
954,7
3489,2
563,7
10850,9
986,5
328,4
Х
7471,1
2064,9
11924,2
1243,6
421,8
Х
7664,8
2664,0
7949,9
846,7
115,9
Х
4974,7
2012,6
8045,5
996,4
141,6
Х
5051,7
1855,8
14333,9
1079,9
324,7
Х
10489,1
2440,2
11480,6
1196,3
47,0
Х
8051,8
2185,5
9562,6
1638,5
87
Х
5546,3
2290,9
8125,3
1965,2
145,5
Х
4718,9
1295,7
* Джерело: систематизовано автором на основі даних Державної служби

статистики України [131]

Одним із необхідних напрямів інноваційної діяльності підприємств є
дослідження і розробки. Як видно з табл. 2.3 [3; 6], обсяг витрат промислових
підприємств на дослідження і розробки за 2006-2014 рр. виріс майже удвічі, з
992,6 млн грн. до 1965,2 млн грн відповідно. Інноваційні витрати на
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придбання інших зовнішніх знань за вказаний період мали складну динаміку,
однак загалом за 2006-2014 рр. зменшилися на 9% і становили 145,5 млн грн.
у 2014 р. (159,5 млн грн. у 2006 р.), або лише 1,98% загальних витрат
підприємств на інноваційну діяльність.
Витрати підприємств на придбання машин, обладнання та програмного
забезпечення за 2006-2014 рр. мають складну динаміку. Загальний приріст
цього показника становив 1229,7 млн грн. З 2006-2008 рр. частка цих витрат
зростала, досягши у 2008 р. 7664,8 млн грн., однак у 2009-2010 рр. їх обсяг
зменшився і становив у 2009 р. 4974,7 млн грн., а у 2010 р. – 5051,7 млн грн.
[2; 3]. У 2011 р. обсяг цих витрат становив 10489,1 млн грн. і був найбільшим
за досліджуваний період, оскільки з 2012 р. розпочалося його стрімке
падіння: з 8051,8 млн грн. у 2012 р. до 4718,9 млн грн. у 2014 році.
Таким чином, майже дві третини витрат на інновації підприємства
спрямовують на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення,
чверть – на дослідження і розробки, менше 2% – на придбання інших
зовнішніх знань. Тобто промислові підприємства витрачали значно менше
коштів на нові технології, у тому числі на виключні майнові права власності,
корисні моделі, промислові зразки, комерційні таємниці, проекти, товарні
знаки тощо, ніж на придбання машин і обладнання.
Зрозуміло, що в таких умовах інноваційна активність у сфері ІКТ
тенденційно повинна знижуватися, однак обсяги подання заявок на корисні
винаходи, кількість малих підприємств, що займаються інноваціями вказує
на інноваційно-інвестиційну, інтенсивну перебудову в діяльності малого
бізнесу (табл. 2.4.). Незважаючи на інтенсифікацію інформаційних інновацій,
за останні роки відбулося сповільнення темпів зростання кількості малих
інноваційних

підприємств,

що

може

бути

пов’язано

з

фінансовим

становищем і негативним впливом макроекономічних чинників.
Фінансове становище малих підприємств загалом і таких, що
впроваджували інновації за 2000-2013 рр., різко погіршилося: після
прибуткового періоду початку 2000-х років (1037,2 млн грн. прибутку у
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2000 р.) малі підприємства стали нарощувати свої збитки, які досягли до 2013
р. 24886,4 млн грн. (табл. 2.4).
Таблиця 2.4
Інноваційна активність малих підприємств у 2000-2013 рр., у т.ч. в
інформаційній сфері*
Роки
Показники

2000

2005

2010

2012

2013 р. у %
до
до
до
до
2013
2010 2012
2000 р. 2005 р.
р.
р.

Витрати на
109,
інформатизацію МП, 699,2 628,9 755,9 912,6
996,0 142,4 158,3 131,8
1
млн грн.
Придбання машин
обладнання та
117,
програмного
457,9 361,9 332,7 265,6
310,8 67,8
85,9
93,4
0
забезпечення МП,
млн грн.
Інвестиції в
нематеріальні активи 1745,8 1564,9 240,1 295,1
288,3 16,5
18,4 120,1 97,7
МП, млн грн.
Фінансовий
результат МП до
4704,
268,
1037,2 -529 -15647,1
159,0
оподаткування
9254,0 24886,4 2399,4
4
9
(сальдо) млн грн.
* Джерело: систематизовано автором на основі даних Державної служби
статистики України [131]

Висока збитковість малих підприємств значно зменшила їхню
інноваційну активність: інвестиції в нематеріальні активи МП скоротилися в
шість разів, із 1745,8 млн грн. у 2000 р. до 288,3 млн грн. у 2013 р., а витрати
на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення зменшилися
на 147,1 млн грн., або на 32%.
Зауважимо, що за вказаний період позитивною була динаміка тільки
витрат МП на інформатизацію: вони розросли на 296,8 млн грн., або на
42,4%, і достигли 996 млн грн. у 2013 році. Діяльність МП неможлива без
застосування

компʼютерів,

спеціального

програмного

забезпечення

(бухгалтерських, складських програм), компʼютерних мереж (Інтернету),
якісних засобів звʼязку тощо. Це ще раз підкреслює важливість використання
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інформаційних

технологій

вітчизняними

підприємствами

в

умовах

інформаційного (постіндустріального) суспільства.
Головна мета функціонування інформаційних систем різних об’єктів і
рівнів у сфері інноваційної діяльності – підвищення якості управління,
забезпечення спеціалістів (бухгалтерів, економістів, менеджерів, інспекторів
управлінської ланки) необхідною інформацією для виконання своїх функцій
управління [76, с. 349].
Досить важливою складовою інноваційного розвитку в забезпеченні
економічної безпеки підприємств є динаміка надходжень заявок на винаходи
від національних заявників до Державної служби інтелектуальної власності
України за основними інформаційно-комунікаційними напрямами (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Кількість заявок на винаходи у сфері ІКТ від національних
заявників (підприємств), за І півріччя 2011-2015 рр., одиниць*
* Джерело: систематизовано автором на основі даних Державної служби
статистики України [131]

Найбільша кількість винаходів національних заявників належить до
напряму «Обчислювальна техніка», де спостерігається найвища концентрація
нових для України передових інформаційних технологій, а також значний
попит бізнес-середовища. За 2011-2015 рр. в цьому напрямі було здійснено
83 винаходи (рис. 2.2.).
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Зазначимо, що створення нових технологій і винаходів у напрямі
«Інформаційні технології для управлінських цілей» відбувається дуже
повільно: за 2011-2015 рр. − лише 6 винаходів, за 2014-2015 рр. – жодного
[9, c. 26]. Значною мірою це пояснюється низьким попитом підприємств на
розробку власних інформаційних продуктів в управлінській сфері і широким
застосуванням інтегрованих інформаційних програмних продуктів, таких як
системи управління підприємством фірми «Парус» і «БЭСТ ПРО», система
комплексної автоматизації фінансово-господарської діяльності підприємства
AVACCО, система управління бізнесом «Монополія», «1С: Підприємство» та
інші.
Нестача якісних вітчизняних науково-технічних ресурсів частково
компенсується придбанням іноземних технологій для їх подальшого
впровадження в промисловій діяльності. Динаміку кількості придбаних за
кордоном технологій за 2005-2014 рр. наведено на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Кількість придбаних за кордоном інформаційних технологій
вітчизняних підприємств у 2005-2014 рр., од.*
* Джерело: систематизовано автором на основі даних Державної служби
статистики України [131]

За 2005-2014 рр. придбання іноземних інформаційних технологій мало
складну динаміку: зростання у 2006, 2009, 2011 і 2013 рр., спад у 2007-2008,
2010, 2012 і 2014 рр. (рис. 2.3). Причому у 2005-2009 рр. щорічна кількість
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придбаних

іноземних

технологій

значно

перевищує

їх

кількість

у 2010-2014 роках. Найбільшу кількість іноземних технологій підприємства
України придбали у 2009 р. – 534 одиниці. Найменша кількість придбаних
технологій зафіксована у 2012 та 2014 рр. – 142 одиниці [8].
Зменшення кількості придбаних іноземних інформаційних технологій в
забезпеченні економічної безпеки підприємств пов’язано із погіршенням
фінансового становища підприємств, зростанням процентних ставок за
кредитами, необхідними для придбання технологій, значною девальвацією
гривні, зростанням політичних та економічних ризиків.
Загальна інформація про використання комп’ютерної техніки та
телекомунікації вітчизняними підприємствами дозволяє оцінити рівень
розвитку ІКТ (наявність персональних комп’ютерів та їхній доступ до
глобальних інформаційних мереж у цілому, а також за видами економічної
діяльності та типами підприємств). За 2010-2014 роки частка вітчизняних
підприємств, які використовують комп’ютери упродовж року зросла з 87,7%
до 93,4% (табл. 2.5).
Таблиця 2.5
Частка підприємств, які використовували комп’ютерні технології впродовж
року, за видами діяльності, у % загальної кількості підприємств
упродовж 2010-2014 рр.*
Показники

Кількість
підприємств, що
використовували
комп’ютери
впродовж року

Середня кількість
працівників

Кількість
персональних
комп’ютерів на
підприємствах

2010 2012

2014

2010 2012 2014

2010 2012 2014

1
Усього
Переробна промисловість

2
87,7
86,2

3
91,1
90,5

4
93,4
92,8

5
28,2
17,8

6
29,4
20,3

7
30,3
22,4

8
99,5
99,9

9
10
99,9 99,8
99,9 99,9

Будівництво

89,0

92,5

94,1

17,3

19,8

22,1

99,8

99,9 99,7

86,9

92,3

94,2

37,3

41,5

43,0

99.9

99,9 99,9

Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і
мотоциклів
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Продовження табл. 2.5
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
Транспорт, складське
господарство, поштова та
89,0 90,0
93,4
23,8 26,8 16,2 99,5 99,7 99,9
кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування 83,3 85,2
87,6
17,2 18,1 19,1 99,2 99,4 99,5
й організація харчування
Інформація та
91,6 96,5
96,6
57,4 57,7 72,1 99,9 99,9 99,9
телекомунікації
Фінансова та страхова
98,6 99,6
95,8
79,0 79,6 72,6 99,9 99,9 99,9
діяльності
Операції з нерухомим
88,0 91,4
92,2
35,6 38,8 27,2 99,8 99,9 97,5
майном
Професійна, наукова та
х
х
96,3
х
х
61,5
х
х
99,7
технічна діяльності
Надання інших видів
х
х
98,2
х
х
72,2
х
х
100
послуг
* Джерело: систематизовано автором на основі даних Державної служби
статистики України [131]

Найвищий рівень комп’ютеризації у 2014 р. показали підприємства, що
провадили діяльність з надання інших видів послуг – 98,2%, а також у сфері
надання послуг інформації та комунікацій – 96,6%. Найменший рівень
комп’ютеризації спостерігався у сфері тимчасового розміщування та
організації харчування – 87,6% [1, c. 1].
Слід зазначити, що на підприємствах переробної промисловості;
оптової та роздрібної торгівлі; по ремонту автотранспортних засобів;
інформації

та

телекомунікації;

фінансової

та

страхової

діяльності,

забезпеченість працівників персональними комп’ютерами перевищувала
100%. Разом з тим, на підприємствах тимчасового розміщування й організації
харчування; у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
рівень комп`ютеризації був нижчим.
Отже,
підприємства

найбільшу
оптової

інформаційну
та

роздрібної

технологічність
торгівлі,

демонструють

зайняті

ремонтом

автотранспортних засобів і мотоциклів – 24,5%, а також переробної
промисловості – 24% (рис. 2.4).
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Рис. 2.4. Структура підприємств за видами економічної діяльності, які
використовували комп’ютерні технології упродовж року, відсотків *
* Джерело: систематизовано автором на основі даних Державної служби
статистики України [131]

Найменше значення цього показника мають підприємства, зайняті у
фінансової та страхової сферах, постачанні електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря – 1,3% (рис. 2.4).
У сучасних умовах у великих організаціях створено й ефективно діють
інформаційні системи, що обслуговують процес підготовки і прийняття
управлінських рішень і розв’язують такі завдання: оброблення даних,
оброблення інформації, реалізація інтелектуальної діяльності з метою
створення інформації.
Для більш ефективного використання можливостей комп’ютерних
технологій їх об’єднують у мережі. Комп’ютерна мережа – це сукупність
комп’ютерів і різних пристроїв, що забезпечують інформаційний обмін між
комп’ютерами в мережі без використання яких-небудь проміжних носіїв
інформації. Залежно від розташування комп’ютерів мережі поділяють на
глобальні та локальні. Локальна мережа з’єднується за допомогою
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швидкісних ліній зв’язку і спільно використовує програмні та апаратні
ресурси.
Із загальної кількості підприємств, які використовували комп’ютери у
2014 р., 58,1% послуговувалися локальною комп’ютерною мережею, а
розширену корпоративну комп’ютерну мережу мало майже кожне шосте
підприємство [1, c. 13].
Розширена внутрішня корпоративна комп’ютерна мережа – закрита
мережа на основі інтернет-протоколів для безпечного поширення інформації
підприємства серед постачальників, продавців, клієнтів та інших партнерів
підприємства. Вона може функціонувати у формі безпечного додаткового
розширення корпоративної мережі, що дає змогу зовнішнім користувачам
мати доступ до певних частин корпоративної мережі підприємства, або у
формі закритої частини веб-сайта підприємства, де партнери можуть
здійснювати пошук після ідентифікації на сторінці входу в систему.
Тільки 32,66% підприємств України використовують бездротовий
доступ до своєї локальної комп’ютерної мережі. Вищим цей показник є
тільки у підприємств фінансової та страхової сфери, а також сфери
інформації та телекомунікації – 46,4 і 48,1% відповідно. Бездротовий доступ
передбачає використання бездротових технологій, таких як радіочастоти,
інфрачервоні промені, мікрохвилі або інший вид електромагнітних чи
акустичних хвиль для тривалого внутрішнього зв’язку між пристроями
користувачів (комп’ютерами, принтерами тощо) та магістральні лінії LAN у
межах робочих приміщень підприємства. Це свідчить про незначне
використання інформаційних технологій Wі-fі та Bluetооth на вітчизняних
підприємствах.
Особливості

використання

комп’ютерних

мереж

вітчизняними

підприємствами подано в табл. 2.6. Найбільше використовували локальну і
мали розширену корпоративну комп’ютерну мережу підприємства у сфері
інформації та телекомунікації, а також зайняті у фінансовій і страховій
діяльності – 75,7 і 81,0% та 32,4 і 38,8% відповідно. Найнижчі показники у
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підприємств будівництва і зайнятих операціями з нерухомим майном,
інжинірингом – 51,4 і 51% та 9,7 і 10,2% відповідно [1].
Таблиця 2.6
Частка підприємств, які використовували комп’ютерні мережі,
за видами діяльності, % *
Галузі

Із них підприємства, які:
використовували
локальну
комп’ютерну
мережу (LAN)

використовували
бездротовий доступ
до своєї локальної
комп’ютерної мережі

2010

2012 2014 2010

2012

2014

мали внутрішній
мали розширену
веб-сайт, що
корпоративну
функціонував у
комп’ютерну
корпоративній
мережу
мережі
2010 2012 2014 2010 2012 2014

Усього

60,6

62,7

58,1 14,2

23,3

31,66

19,8

23,0 23,8

14,8

17,8

15,5

Переробна
промисловість
Будівництво

60,5

63,0

58,5 13,6

22,5

31,2

21,7

25,1 25,9 16,1

18,5

14,4

49,4

54,2

51,4

9,1

16,7

25,1

15,0

18,2 17,0

8,8

12,8

9,7

Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів
Транспорт, складське
господарство, поштова
та кур’єрська діяльність
Фінансова та страхова
діяльності
Операції з нерухомим
майном, оренда,
інжиніринг
Інформація та
телекомунікації

63,5

68,8

61,2 16,6

28,7

35,6

20,0

23,9 24,8 15,2

19,7

17,3

64,9

62,0

53,4 15,1

22,4

29,4

18,8

22,3 17,6 15,2

16,7

13,8

87,7

90,7

81,0 19,0

31,5

46,4

39,9

51,4 57,5 30,3

40,1

38,8

58,3

60,4

51,0 13,6

21,7

23,3

17,7

21,1 14,8 13,6

16,7

10,2

70,3

71,6

75,7 19,4

31,8

48,1

31,8

33,5 43,0 25,8

26,9

32,4

* Джерело: систематизовано автором на основі даних Державної служби
статистики України [131]

Частка підприємств, що мали доступ до глобальної мережі Інтернет за
2010-2014 рр. зросла з 93,1 до 97,4% загальної кількості підприємств, які
використовували комп’ютери. Із загальної кількості підприємств, що
використовували

мережу

Інтернет,

дві

третини

застосовували

широкосмуговий доступ (xDSL канали, виділені канали, телевізійний кабель,
лінії електропередачі, супутниковий, стаціонарний бездротовий зв’язок
тощо), кожне третє підприємство мало

мобільний широкосмуговий
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(стільниковий, GSM, GPRS, 2G, EDGE, 3G, CDMA тощо) і комутований
доступ через телефонну лінію (Dіal-Up або ІSDN).
Найбільш поширеними цілями використання мережі Інтернет серед
підприємств є отримання банківських і фінансових послуг (86,3%); подання
форм в електронному вигляді (83,9%); отримання форм у електронному
вигляді (79,3%); отримання інформації про товари та послуги (48,7%);
отримання адміністративних послуг (декларування, реєстрація, запит на
отримання дозволу) (40,5%) [1, c. 14].
Напрями використання мережі Інтернет вітчизняними підприємствами
за 2010-2014 рр. представлено на рис. 2.5.

Рис.2.5. Напрями використання мережі Інтернет підприємствами
України*
* Джерело: систематизовано автором на основі даних Державної служби
статистики України [131]

Проведений аналіз даних дає змогу стверджувати, що за 2010-2014 рр.
значно збільшилося використання мережі Інтернет для отримання освітніх та
адміністративних (декларування, реєстрація, запити на отримання дозволу та
інше) послуг – на 181,75 і 161,53% відповідно. Значно поширюється
отримання та подання форм в електронному вигляді – на 116,7 і 172,5%
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відповідно. Слід зауважити, що за 2010-2014 рр. використання мережі
Інтернет для отримання інформації про товари та послуги зменшилося на
36%, із 30976 до 19551 од., що може пояснюватися використанням
спеціалізованих інформаційних корпоративних мереж.
Існують певні відмінності в застосуванні інформаційних технологій на
великих і малих підприємствах. Найбільше використовують комп’ютери
впродовж року великі (чисельністю понад 249 працюючих) і середні
(чисельністю 50-249 працюючих) підприємства – 99,8 та 98,6% відповідно. У
малих підприємствах (менше 50 працюючих) цей показник найнижчий –
91,4%

[1,

c.

15].

Напрями

використання

комп’ютерних

мереж

підприємствами залежно від їх розміру подано в табл. 2.7.
Таблиця 2.7
Використання комп’ютерних мереж підприємствами України
залежно від їх розміру у 2010-2014 рр., одиниць*
Підпри
ємства

Із них підприємства, які:
Кількість
використовували
підприємств –
локальну
усього
комп’ютерну
мережу (LAN)

використовували
бездротовий
доступ до своєї
локальної
комп’ютерної
мережі
2010
2014

мали
внутрішній
веб-сайт, що
функціонував у
корпоративній
мережі
2010
2014

мали
розширену
корпоративну
комп’ютерну
мережу
2010

2014

2010

2014

2010

2014

Усього

57910

44075

30844

23927

7209

13035

10083

9796

7517

6369

Малі

42912

33455

18877

15724

3909

8095

6203

6332

4399

3837

Середні

11890

8397

9028

6203

2346

3598

2806

2478

2229

1776

Великі

3168

2223

2909

2000

954

1342

1074

986

889

756

* Джерело: систематизовано автором на основі даних Державної служби
статистики України [131]

Проведений аналіз дає змогу стверджувати, що кожне друге
підприємство в Україні використовує у своїй роботі локальну комп’ютерну
мережу і лише кожне сьоме – має власну розширену корпоративну мережу.
За 2010-2014 рр. часта вітчизняних підприємств, які мали розширену
корпоративну комп’ютерну мережу, зросла в усіх групах підприємств: серед
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малих із 10,25 до 11,46%; середніх – із 18,75 до 21,15%; великих − із 28 до
34% відповідно (табл. 2.7). Однак слід зауважити, що це свідчить про низьку
ефективність

економічної

безпеки

використовуваних

інформаційних

технологій.
Варто вказати, що доступ до Інтернету мали 96,9% малих підприємств,
98,8% середніх і 99,6% великих [1, c.16]. Усі підприємства (малі, середні та
великі) широко використовували можливості Інтернету для отримання
банківських

і

фінансових

послуг,

подання

та

отримання

форм

у

електронному вигляді, а також для отримання інформації про товари та
послуги; отримання адміністративних послуг лише в електронній формі без
потреби в додатковій роботі з паперами (рис. 2.6).

Рис.

2.6.

Цілі

здійснення

автоматизованого

обміну

даними

підприємствами України за 2011-2014 рр.*
* Джерело: систематизовано автором на основі даних Державної служби
статистики України [131]

Найвищий

рівень

використання

інформаційних

технологій

підприємствами у взаємодії з державними установами: відправлення або
отримання даних для/від органів державної влади (податкових декларацій,
форм статистичної звітності тощо). За 2011-2014 рр. цей показник зріс у 2
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раза, із 35,76 до 73,8%, що свідчить про високий рівень упровадження
інформаційних технологій на державному рівні.
Зазначимо, що найнижчим є показник використання автоматизованого
обміну даними з метою автоматизації транспортної системи підприємства:
отримання або відправлення товарно-транспортних накладних. За 2011-2014
рр. частка підприємств, що використовували інформаційну автоматизовану
транспортну документацію зросла з 12,58 до 29,97%. Однак це досить
низький рівень використання інформаційних технологій у логістичній
діяльності

вітчизняних

підприємств,

що

значно

знижує

їхню

конкурентоспроможність та економічну безпеку.
Одним із ресурсів управління інформацією в системі забезпечення
економічної безпеки підприємств в сучасному середовищі діяльності
підприємства є соціальні мережі. Соціальна мережа – соціальна структура,
утворена індивідами або організаціями. Вона відображає різноманітні зв’язки
між ними через соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових
знайомств і закінчуючи тісними приватними, діловими чи партнерськими
відносинами.
За кілька років існування соціальні мережі стали найпопулярнішими
ресурсами в Інтернеті. Facebооk, Twіtter і Lіnkedіn у США й Західній Європі,
а Вконтакте й Однокласники в країнах СНД – це сайти з мільйонами
активних користувачів [13]. Їх відвідують 75% українських користувачів
Інтернету.
Існує

три

основні

способи

розповсюдження

інформації

про

підприємство на основі соціальних мереж: реклама, платна підписка й
електронна комерція. Розглянемо особливості кожного способу окремо.
Практично всі соціальні мережі орієнтовані на рекламу. Користувачі,
маючи бажання розповісти про себе, генерують величезний трафік, причому
його не потрібно підживлювати постійно оновлюваним контентом. У цьому
разі користувачі самі генерують контент (у нього вже є стала назва –
Ugc-Контент), який і залучає однодумців і знайомих у мережу [13].

77

Очевидно, що соціальні мережі можуть і повинні відігравати важливу
роль у діяльності корпорацій. Сьогодні людський капітал поступово заміщає
основні

матеріальні

засоби

як

фактор

оцінки

вартості

організації.

Упроваджуються матричні схеми управління організацією, для яких
соціальні мережі є важливим механізмом використання колективного
досвіду. Соціальні мережі – це унікальний механізм для пошуку потрібних
співробітників, засіб підтримки професійних співтовариств і об’єднання
людей за інтересами, доступ до поділюваних посилань, що дають швидкий
спосіб оцінки інформації.
Соціальні мережі забезпечують потужний механізм використання
прихованих знань для підвищення ефективності бізнесу (рис. 2.7).
Активність
товариств

Приховане знання

Соціальний
капітал

Взаємовідносини

Значення для
бізнесу
Ефективність

- Комунікації

-

Зв’язки

- Розподіл інформації

-

Взаємність

- Спільні завдання

-

Спільний контекст

- Швидкий відгук

- Навчання

-

Товариства

- Швидке засвоювання

- Найвища
продуктивність

Рис. 2.7. Значення для бізнесу активності співтовариств у соціальних
мережах*
* Джерело: розробка автора

При цьому очевидно, що публічні сервіси соціальних мереж можуть
бути для корпорації як позитивними, так і негативними.
Згідно з дослідженнями Fоrrester Research, 78% керівних респондентів
із відділів ІT заявили, що їх турбує використання співробітниками доступу до
соціальних мереж на робочому місці. З одного боку, соціальні мережі
створюють довірчі відносини й надають доступ до мережного капіталу, а з
іншого – ці зв’язки найчастіше виходять за рамки корпорації. Разом з тим,
обговорення професійних питань у соціальних мережах натикається на

78

перешкоди корпоративної політики. Для великої корпорації є бажаним, щоб
її співробітники одержували доступ до соціального капіталу, який міститься
в подібних мережах, але при цьому потрібно мати можливість контролювати
коректність публікованого контенту з погляду корпоративної безпеки [5].
В умовах зростання чисельності користувачів Інтернетом зростають
можливості підприємств використовувати новітні інформаційно-технічні
ресурси, серед яких програмне забезпечення, обладнання для автоматизації
виробничих процесів, сервіси електронних мереж і документообігу.
Варто зазначити, що в середньому технічні засоби захисту інформації
коштують у межах 1000-7000 грн., залежно від параметрів захисту та обсягу
інформації. Інформаційні системи, призначені для автоматизації різних видів
господарського обліку та управління підприємством, можна розділити на три
основних класи: локальні системи, середні інтегровані системи і великі
інтегровані системи. Основні характеристики інтегрованих інформаційних
систем підприємства представлено в табл. 2.8.
Таблиця 2.8
Класифікація інформаційних систем у забезпеченні економічної безпеки
підприємств в Україні *
Характеристика

Локальні системи

Особливості

Простої,
коробковий
варіант
Два тижні

Період упровадження

Функціональна
повнота

Облікові системи
(за напрямами)

Середні інтегровані
системи
Поетапне
впровадження

Великі інтегровані
системи
Поетапне, складне
впровадження

Один і більше
місяців
Комплексний облік і
управління
фінансами

Понад 9-12 місяців
Комплексне
управління: облік,
управління,
виробництво
1/1-5/1

Співвідношення витрат:
1/0,5/2
1/2/1
ліцензія/упровадження/
устаткування
Орієнтована вартість,
0,1-5
10-100
100-500 і більше
тис. дол. США
* Джерело: систематизовано автором на основі даних Державної служби
статистики України [131]
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Локальні системи. Локальні «коробкові» системи досить успішно
вирішують окремі завдання обліку на підприємстві, однак, як правило, не
надають цілісної інформації для автоматизації управління. Перевагою цих
систем є порівняно низька ціна і простота впровадження. Як приклади можна
назвати такі системи: «Інфо-Бухгалтер» (фірма «Інформатик») і «ТурбоБухгалтер» (фірма «Діц»), низка продуктів фірми 1C («1C: Бухгалтерія» та
ін.), а також програми десятків інших фірм. На сьогодні ці програми мають
можливості адаптації до особливостей підприємства, а деякі з них, наприклад
«Турбо-Бухгалтер», являють собою так звані програми-конструктори, що
мають розширені адаптаційні можливості. Проте, не применшуючи ролі та
позитивних якостей цього виду систем для вирішення облікових завдань, ми,
однак, не можемо розглядати їх як основу для комплексної автоматизації
управління підприємством [4, c. 159].
Середні інтегровані системи – системи з обмеженим (спеціалізованим)
функціоналом. Вони цілком конкурентоспроможні на вітчизняному ринку
у своїй галузі спеціалізації з великими західними системами, при цьому їхня
вартість істотно (на порядок і більш) нижча, ніж великих. У цьому виді
систем на українському ринку домінують російські фірми-розроблювачі.
Прикладами є, зокрема, системи «Галактика», «Інфософт», «NS2000» і
«ABACUS

Fіnancіal»,

творці

яких

(корпорація

«Галактика»,

фірми

«Інфософт», «Нікос-Софт» і «Омега») мають сертифікати розроблювачів
інтегрованих управлінських систем. Сюди ж можна віднести систему
управління підприємством фірми «Парус»; інтегровану систему управління
підприємством «БЕСТ ПРО» фірми «Інтелект-сервіс»; систему комплексної
автоматизації фінансово-господарської діяльності підприємства AVACCО
фірми AVACCО SОFT; систему управління бізнесом «Монополія» фірми
ФОРМОЗА СОФТ і деякі інші системи, зокрема «1С: Підприємство» фірми
«1C» [4, c.161].
Великі інтегровані системи. На сьогодні це найбільш функціонально
розвинуті та відповідно найбільш складні й дорогі системи, у яких
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реалізуються західні стандарти управління MRPІІ і ERP. На українському
ринку цей вид систем представлений в основному продуктами західних фірм:
SAP, Оracle, BAAN, PeоpleSоft і Platіnum. Незважаючи на те що в цих
системах сконцентровані останні досягнення світової практики автоматизації
управління підприємством, їхнє впровадження на наших підприємствах
повʼязано з низкою труднощів. Основною причиною є висока вартість і
тривалий процес упровадження. Крім того, усі декларовані переваги цих
систем – відповідність стандартам, комплексність пропонованого рішення,
багатий досвід упровадження, високий рівень супроводу і сервісних послуг –
у наших умовах можуть обернутися недоліками, оскільки стандарти можуть
не збігатися, комплексність рішення може знизити гнучкість системи,
західний досвід не дасть переваг в Україні тощо [4, c.160; 5].
Є деякі особливості використання відомих і нових інформаційних
систем. З одного боку, відомі системи досить широко апробовані, з іншого –
системи, давно присутні на ринку, неминуче спричиняють необхідність
сумісності

з

попередніми

версіями,

що

іноді

утрудняє

ефективне

використання нових сучасних технологій і розвиток можливостей. Нові
системи не мають цієї особливості. Тому основним критерієм при виборі
інформаційної системи повинна бути не популярність інформаційної системи
або компанії-виробника, а відповідність особливостям бізнесу конкретного
підприємства і перспективи розвитку функціональних можливостей системи
[4, c.161].
Слід

зазначити,

що

спостерігаються

тенденції

до

розвитку

інформаційного середовища в забезпеченні економічної безпеки підприємств
у таких напрямах:
1. Хмарні обчислення стають особливо привабливими для малого та
середнього бізнесу, а також стартапів. Головною ідеєю хмарних сервісів є
аутсорсинг

ІТ-послуг

у

разі

необхідності

(наприклад,

програмного

забезпечення, бізнес-платформ, місця на сервері тощо) замість купівлі
ліцензій

та

інфраструктури

(апаратне

забезпечення),

що

потребує
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капітальних витрат. Основні переваги – оптимізація витрат і ресурсів, а
також гнучкість і мобільність. Переваги хмарних обчислень роблять їх
особливо привабливими для малого та середнього бізнесу, а також для
стартапів, ураховуючи відсутність необхідності капітальних витрат на
отримання ліцензій. Крім того, плата за використання забезпечує доступ до
рішень, які навряд чи були б доступними в рамках ліцензійних угод. Крім
того, витрати на персонал можуть бути значно знижені. Ураховуючи той
факт, що малий і середній бізнес є основою економіки Центральної та
Східної Європи, очікується високий рівень попиту на хмарні обчислення в
цих країнах з подальшим поширенням в українське бізнес-середовище.
2. Розширення мереж мобільного зв’язку відбувається паралельно з
динамічним зростанням кількості смартфонів, планшетів, додатків на базі
Інтернету, використання хмарних обчислень, зв’язку пристрою з пристроєм,
відео-стрімінгу або голосового зв’язку. Дослідження провідних компаній
відносно даних мобільного трафіку показали, що глобальне проникнення
мобільного зв’язку є на рівні 82% (або 5,8 млрд. користувачів), з
урахуванням того факту, що експоненціальне збільшення мобільної передачі
даних тільки починається. Хоча в четвертому кварталі 2009 р. мобільні дані
вперше перевищили голосові, вже в першому кварталі 2012 р. обсяг
мобільних даних був удвічі більшим за голосові. Частка смартфонів
становила 57% продажів мобільних телефонів у 2014 р., що становить
близько 3% встановленої бази (тобто загальної кількості використовуваних
смартфонів), залишивши значний потенціал зростання цієї тенденції.
3. Підвищення ефективності та скорочення витрат є одним із факторів,
що мотивують використання нових ІТ-технологій. Іншим чинником є
впровадження інформаційних систем управління, які покращують швидкість
і якість прийняття операційних та стратегічних рішень, що особливо важливо
в складних ринкових умовах. Наприклад, для оптимізації ІТ-інфраструктури
підприємства

впроваджують

сервісно-орієнтовану

архітектуру

(СОА).

Рішення СОА дають змогу впорядковувати і по максимуму використовувати
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інформацію з різних джерел, що допомагає в прийнятті рішень, дає
можливість оптимізувати ресурси, у тому числі штат співробітників, і
підвищити ефективність при мінімальних витратах. СОА використовуються
як власні системи (обладнання, програмне забезпечення, експлуатовані
підприємством і розміщені в ньому), при цьому хмарні обчислення дають
можливості для подальшої оптимізації процесів і витрат.

2.2.

Діагностика

інформаційно-аналітичного

забезпечення

економічної безпеки машинобудівного підприємства з використанням
статистичних методів
Підприємницька діяльність, що здійснюється в різних сферах
економіки,

нерозривно

пов’язана

з

одержанням

і

використанням

різноманітної інформації, оскільки без необхідного її обсягу та якості
неможливо забезпечити розвиток суб’єкта господарювання на основі
високотехнологічного виробництва, ефективних методів організації праці.
Тому в сучасних умовах розвитку ринкових відносин в економічній сфері
інформація є особливого роду товаром, що має велику цінність.
Як товар інформація може користуватися попитом, однак її специфіка,
пов’язана з перетворенням людських знань, створює складності у визначенні
її вартості. Проте, на думку автора, цінність інформації може визначатися,
виходячи з її достовірності, цілісності та доступності. Остання робить
інформацію

найбільш

привабливою,

оскільки

її

конфіденційність

визначається встановленим режимом доступу і обмежується колом осіб, які
мають право володіти нею [213, с. 246].
За умов глобальної інтеграції та жорсткої міжнародної конкуренції
головною ареною зіткнень і боротьби різновекторних національних інтересів
держав стає інформаційний простір. Сучасні інформаційні технології дають
змогу підприємствам реалізовувати власні інтереси, пришвидшують процеси
обміну та співпраці. Проте неефективне використання інформації здатне
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послабити або завдати значної шкоди безпеці конкурентного підприємства,
яке не має дієвої системи захисту від негативних інформаційних впливів.
Від обсягу, швидкості та якості обробки інформації значною мірою
залежить ефективність управлінських рішень, зростає значення методів
управління з використанням інформаційних технологій соціальними та
економічними процесами, фінансовими і товарними потоками, аналізу та
прогнозування розвитку внутрішнього і зовнішніх ринків. Таким чином,
інформаційна безпека є невід’ємною складовою ефективної діяльності
підприємства [190, с. 358].
Для аналізу нами обрано такі підприємства: ПАТ «Агроресурс», ПАТ
«Красилівський машинобудівний завод», ПАТ «РОСС», ПАТ «Машзавод»,
ТОВ «Завод Атонмаш», ТОВ «Атонсервіс», ТОВ «Інвесттехнопром», ТОВ
«Житомиртепломаш» та ТОВ СП «Укрінтерм». Показники ефективності
забезпечення економічної безпеки співвідносяться з витратами підприємств
на інформаційне забезпечення.

Аналізуючи особливості інформаційно-

аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств дослідимо
динаміку затрат на інформаційно-аналітичне забезпечення (див. табл. 2.9) і
динаміку частки витрат на інформаційне забезпечення економічної безпеки у
валовій реалізації у табл. 2.10, рис. 2.8.
Таблиця 2.9
Динаміка витрат на інформаційно-аналітичне забезпечення економічної
безпеки підприємств упродовж 2010-2014 рр., тис. грн. *
№
зп
1
2
3
4

2013
рік

2014
рік

ПАТ «Машзавод»
171,3
194,0
157,0
107,5
ПАТ «РОСС»
54,7
57,87
60,98
65,0
ПАТ «Агроресурс»
178,5
223,1
280,3
230,6
ПАТ
«Красилівський
30,0
34,0
39,0
36,9
машинобудівний
завод»
Усього
434,5
508,97
537,28
440
*Джерело: розроблено автором за даними підприємств

164,9
67,7
275,5

Відхилення тис.
грн., +/-6,4
13
97

45,0

15

553,1

118,6

Показники

2010
рік

2011
рік

2012 рік
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Отже, серед вищеподаних підприємств упродовж досліджуваного
періоду

найбільше

витрат

на

інформаційно-аналітичне

забезпечення

економічної безпеки було у ПАТ «Агроресурс»: з 178,5 тис. грн. у 2010 р. до
275,5 тис. грн. у 2014 році. Такий стан справ свідчить, що підприємство
активно проводить політику забезпечення економічної безпеки і для цього
залучає сучасне (ліцензоване) інформаційне забезпечення. Друге місце у
фінансуванні інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки
посідає ПАТ «Машзавод»: досліджуваний показник, навпаки, зменшився з
171,3 тис. грн. у 2010 р. до 164,9 тис. грн. у 2014 році. Однак, у цього
підприємства сума витрат на інформаційне забезпечення все-таки є значною.
Підприємствами, які найменше затрачають коштів на інформаційне
забезпечення економічної безпеки, є ПАТ «РОСС», у якого даний показник
станом на 2010 р. становив 54,7 тис. грн., а до 2014 р. узріс до 67,7 тис. грн., і
ПАТ «Красилівський машинобудівний завод», у якого показник також зріс із
30,0 тис. грн. у 2010 р. до 45,0 тис. грн. у 2014 р. (рис. 2.8).
ПАТ
«Машзавoд»

18
16
14

ПАТ «РOСС»

12
10

ПАТ
«Агрoресурс»

8
6
4

ПАТ
2
«Красилiвський
0
машинoбудiвний
завoд»

Рис.

2.8.

2010

2011

Динаміка

витрат

2012

на

2013

інформаційне

2014

забезпечення

агропідприємств, 2010-2014 рр., тис.грн. *
*Джерело: розроблено автором за даними підприємств

Частка витрат на інформаційне забезпечення економічної безпеки у
валовій

реалізації

в

період

2010-2014

рр.

найбільшою

була

у
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ПАТ «Агроресурс», де показник продемонстрував тенденцію до зростання.
Так, у 2010 р. він становив 15,3%, а у 2014 р. зріс до 16,2%. У ПАТ
«Машзавод» цей показник продемонстрував найбільше зростання: з 2,9% у
2010 р. до 11,2%

у 2014 році. Щодо інших двох підприємств, то у ПАТ

«Красилівський машинобудівний завод» цей показник зріс із 3,18% у 2010 р.
до 3,2% у 2014 р., а у ПАТ «РОСС» – із 1,4% у 2010 р. до 1,95% у 2014 р.
(табл. 2.10). Пропонується використовувати модель оцінки інформаційної
безпеки підприємства такого вигляду (див. формулу 2.1) [90, c. 127]:
t
Tinf
o 

де
часу t;

INC inf o
,
0,1 * INC t

(2.1)

Tinft o – оцінка рівня інформаційної безпеки підприємства на момент
ІNCіnfо – частина коштів, отриманих як дохід підприємства, які

витрачені на забезпечення інформаційної безпеки на момент часу t; ІNCt –
дохід підприємства на момент часу t; 0,1 – коефіцієнт, встановлений
експертним шляхом.
Порогове

значення

становить 0,1<

рівня

інформаційної

безпеки

підприємства

> 0,1. Відповідний рівень економічної безпеки

підприємства значною мірою залежить від складу кадрів, їхнього інтелекту
та професіоналізму (табл. 2.10).
Таблиця 2.10
Динаміка частки витрат на інформаційне забезпечення економічної безпеки
у валовій реалізації та рівня інформаційної безпеки,% *
Відхилення тис.
грн., +/Частка витрат на інформаційне забезпечення економічної безпеки у валовій реалізації
1
ПАТ «Машзавод»
2,914
9,683
9,311
10,131 11,214
8,3
2
ПАТ «РОСС»
1,434
1,514
1,963
1,814
1,955
0,521
3
ПАТ «Агроресурс» 15,345 15,551
15,599
15,625 16,291
0,946
ПАТ
«Красилівський
4
3,185
3,147
3,178
3,411
3,225
0,04
машинобудівний
завод»
Усього
22,878 29,895
30,051
30,981 32,685
9,807

№
зп

Показники

2010
рік

2011
рік

2012 рік

2013
рік

2014
рік
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1
1
2
3
4

Продовження табл. 2.10
2
3
4
5
6
7
8
Рівень інформаційної безпеки підприємства
ПАТ «Машзавод»
0,141
0,279
0,044
0,0152
0,024
-0,117
ПАТ «РОСС»
0,005
0,004
0,005
0
0
-0,005
ПАТ «Агроресурс»
0,018
0,018
0,021
0,017
0,016
-0,002
ПАТ «Красилівський
машинобудівний
0,012
0,009
0,009
0,030
0,025
0,013
завод»
Усього
0,176
0,31
0,079
0,0622
0,065
-0,111
* Джерело: розроблено автором за даними підприємств

Отже,

серед

досліджуваних

підприємств

найбільший

рівень

інформаційної безпеки має ПАТ «Машзавод», який у 2010 р. становив 0,14,
однак до 2014 р. цей показник знизився до 0,02. Підприємством з найменшим
рівнем інформаційної безпеки є ПАТ «РОСС», у якого цей показник
продемонстрував тенденцію до зменшення, зокрема у 2010 р. становив 0,005.
Інформаційна система підприємства будується на основі певних
організаційних етапів. У досліджуваних підприємствах ця етапізація
включає: визначення цілей, створення, пошуку, збирання, одержання і
зберігання інформації та використання інформаційних ресурсів (рис. 2.9).

Визначення цілей, планування

2 етап

Створення, пошук, збирання, одержання і зберігання інформації

3 етап

Використання інформаційних ресурсів

Рис.

2.9.

Організація

Етапи

процесу

Контроль

управління

інформацією

забезпечення економічної безпеки досліджуваних підприємств*
*Джерело: розроблено автором за даними підприємств

ПАТ «Агрoресурс»
ПАТ
«Красилiвський
машинoбудiвни
й завoд»

Планування

ПАТ

1 етап

«РOСС»

ПАТ
«Машзавoд»

Інформаційна система забезпечення
економічної безпеки

в

системі
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Як

помітно

з рис.

2.9,

управління

інформаційною системою

забезпечення економічної безпеки досліджуваних підприємств включає три
етапи, а саме: визначення цілей, створення, пошуку, збирання, одержання і
зберігання інформації та використання інформаційних ресурсів.
Типову

структуру

організації

інформаційного

забезпечення

економічної безпеки досліджуваних підприємств подано на рис. 2.10.

Секретар

Генеральний директор підприємства

Перший

заступник
директора

Департамент
маркетингу та збуту

Заступник директора
Заступник директора
Заступник
з питань кадрового
з питань матеріальнодиректора з
забезпечення
фінансових питань
технічного
забезпечення

Відділ
матеріальнотехнічного
забезпечення

Відділ маркетингу

Фінансовий відділ

Відділ кадрового
забезпечення

Бухгалтер

Виробничі підрозділи

Відділ збуту
Відділ
інформаційного
забезпечення

Рис. 2.10. Типова структура організації інформаційного забезпечення
економічної безпеки досліджуваних підприємств*
* Джерело: розроблено автором

Організація інформаційного забезпечення економічної безпеки на
ПАТ «Машзавод» здійснюється органами управління, серед яких: загальні
збори

акціонерів;

інформаційного

наглядова

забезпечення.

рада;

дирекція;

Безпосередньо

ревізори
процесом

та

відділ

управління

займається дирекція. Вона є виконавчим органом підприємства, який
здійснює керівництво його поточною діяльністю. Дирекція є підзвітною
загальним зборам акціонерів і наглядовій раді та організовує виконання їхніх
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рішень. У структурі діяльності відділу інформаційного забезпечення ПАТ
«Машзавод» працюють три спеціалісти, які безпосередньо відповідають за
інформаційне забезпечення управління підприємством, зокрема – його
економічною безпекою.
Основними

завданнями

діяльності

відділу

інформаційного

забезпечення ПАТ «Машзавод» є: забезпечення потреб підприємства в
якісному

інформаційному

забезпеченні;

безперебійне

функціонування

інформаційних систем підприємства; своєчасне усунення проблем у
функціонуванні

інформаційних

систем;

інформаційне

забезпечення

економічної безпеки.
Організація інформаційного забезпечення економічної безпеки на
ПАТ «РОСС» здійснюється органами управління, серед яких: генеральний
директор; рада акціонерів; заступники директора; відділ інформаційного
забезпечення, та іншими структурними підрозділами.
Безпосередньо процесом управління займається генеральний директор і
дирекція. Вони є виконавчим органом підприємства, який здійснює
керівництво його поточною діяльністю. Дирекція є підзвітною раді
акціонерів і організовує виконання їхніх рішень.
У

структурі

діяльності

відділу

інформаційного

забезпечення

ПАТ «РОСС» працюють п’ять спеціалістів, які безпосередньо відповідають
за

інформаційне

економічною

забезпечення

безпекою

і

управління

виконують

підприємством

такі

функції:

та

його

безперебійне

функціонування інформаційних систем підприємства; своєчасне усунення
проблем у функціонуванні інформаційних систем; забезпечення потреб
підприємства в якісному інформаційному забезпеченні; інформаційне
забезпечення економічної безпеки.
Організацією

інформаційного

забезпечення

економічної

безпеки

ПАТ «Агроресурс» займаються керівництво та відділ інформаційного
забезпечення.
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У
ПАТ

структурі

«Агроресурс»

діяльності

відділу

працюють

вісім

інформаційного
спеціалістів,

які

забезпечення
безпосередньо

відповідають за інформаційне забезпечення управління підприємством,
зокрема – його економічну безпеку. Основними завданнями діяльності
відділу інформаційного забезпечення ПАТ «Агроресурс» є: інформаційне
забезпечення економічної безпеки; забезпечення потреб підприємства в
якісному

інформаційному

забезпеченні;

безперебійне

функціонування

інформаційних систем підприємства; своєчасне усунення проблем у
функціонуванні інформаційних систем.
У ПАТ «Красилівський машинобудівний завод» інформаційним
забезпеченням економічної безпеки займається аудиторська фірма, оскільки
штат підприємства є незначним. Особою на самому підприємстві, яка
відповідає за економічну безпеку, є його керівник.
Отже, кожне вищевказане підприємство звертає значну увагу на
інформаційне забезпечення економічної безпеки, свідченням чого є їхня
організаційна структура, до якої майже в усіх підприємствах, окрім
ПАТ

«Красилівський

інформаційного

машинобудівний

забезпечення.

завод»,

Найбільший

відділ

входять

відділи

інформаційного

забезпечення серед досліджуваних підприємств є у ПАТ «Агроресурс», де
працює вісім осіб.
Ураховуючи
безпеки

для

індивідуальність системи

кожного

підприємства,

слід

забезпечення
звернути

економічної

увагу

на

його

організаційно-правову форму. Зокрема, положення Закону України «Про
акціонерні товариства» спрямовані на забезпечення захисту прав акціонерів і
сприяння протидії недружніх поглинань. Позитивним аспектом акціонерних
товариств є проведення перевірки їх фінансово-господарської діяльності
ревізійною комісією чи ревізором, а фінансова звітність публічного
акціонерного товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним
аудитором [169].
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Основними чинниками інформаційного забезпечення, які здійснюють
вплив на формування системи забезпечення економічної безпеки на
підприємствах промисловості є: недотримання норм міжнародних стандартів,
відсутність можливостей та інформаційних знань для достатнього оновлення
основних засобів, недостатня обізнаність про інфраструктуру внутрішнього
ринку,

залежність

вітчизняних

підприємств

від

постачань

деталей,

комплектуючих виробів з інших країн, переважно країн СНД, відтік значної
частини кваліфікованих кадрів.
Труднощі економічного та політичного характеру створюють для
українських підприємств складні умови, до яких потрібно адаптовуватися.
Ситуація

ускладнюється

кваліфікованим

недостатньою

персоналом,

забезпеченістю

використанням

застарілих

підприємств
технологій

і

виробничого обладнання тощо. Таким чином, виникає гостра необхідність
організовування системи забезпечення економічної безпеки підприємства та
врахування при цьому чинників інформаційного забезпечення (рис. 2.11).
Розмір підприємства
Організаційно-правова форма
Вид діяльності
Фактори інформаційного забезпечення
економічної безпеки
підприємства

Рівень комп’ютеризації
Наявність відокремлених підрозділів
Фінансовий стан підприємства
Майно та місцезнаходження підприємства
Законодавчо-нормативне регулювання
діяльності підприємства
Позиція на ринку постачальника
Купівельна спроможність покупців

Рис. 2.11. Фактори інформаційного забезпечення, що впливають
на формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства*
* Джерело: розроблено автором
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Із табл. 2.11 видно, що підприємству необхідно здійснити низку
заходів, щоб уникнути небажаного поєднання загроз зі слабкими сторонами
та закріпити сильні сторони, використовуючи наявні можливості. Найбільш
ефективним за цих умов буде посилення інноваційної активності компанії.
Таблиця 2.11
Матриця SWОT-аналізу для інформаційного забезпечення економічної
безпеки ПАТ «Машзавод» на ринку теплотехнічної продукції*
Приналежність
до середовища

Зовнішнє
середовище

Внутрішнє
середовище

Назви елементів аналізу
Можливості:
- знецінювання довгострокових кредитів і
виплат за ними, що призведе до збільшення
можливостей для закупівлі нових
програмних продуктів;
- потенційна можливість застосування
інших методів збуту продукції;
- можливість продовження життєвого
циклу інформаційного забезпечення
економічної безпеки;
- застосування рекламних заходів з метою
розширення збутової мережі та кола
споживачів;
- можливість успішно конкурувати з
національними виробниками

Сильні сторони:
- налагоджена система оптового збуту;
- високий імідж фірми та довіра з боку
партнерів і споживачів;
- наявність системи якості ІSО 9001;
- наявність ефективно працюючих
департаменту якості та центру розвитку та
досліджень;
- висока якість продукції, постійне
вдосконалення;
- добра репутація та імідж підприємства;
- давні стабільні зв’язки з
постачальниками та клієнтами;
- наявність власного транспорту і
транспортних фірм;
- організована експортна діяльність та
поступове розширення ринків збуту;
- наявність відділу інформаційного
забезпечення, до обов’язків якого входить
інформаційне забезпечення економічної
безпеки

* Джерело: розроблено автором

Загрози:
- недовіра іноземних партнерів і складність
налагодження нових міжнародних контактів;
- низький рівень надходження іноземних
інвестицій;
- зменшення своєї частки на ринку
теплотехнічного обладнання;
- знецінення грошових ресурсів;
- ризик зниження попиту та скорочення
обсягів продажів;
- ліквідація через банкрутство учасників
каналів збуту обладнання;
- необхідність контролю за забрудненням
навколишнього середовища, особливо при
виготовленні особливих видів котлів;
- зниження купівельної спроможності
населення
Слабкі сторони:
- відсутність комп’ютеризованої системи
управління, яка об’єднала б та полегшила
діяльність підприємства у сфері забезпечення
економічної безпеки;
- відсутність активної рекламної діяльності;
- відсутність організованої роздрібної торгівлі;
- недосконала мережа сервісних компаній,
унаслідок чого може виникнути недовіра до
теплотехнічного обладнання;
- постійна потреба в модернізації обладнання та
оновлення програмного забезпечення;
- орієнтація на великих замовників (втрата
менших клієнтів);
- використовуються ресурси, які постійно
дорожчають;
- відсутність досконалого моніторингу та
стратегічного управління експортною діяльністю
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Із

побудованої

матриці

SWОT-аналізу

для

ПАТ

«Машзавод»

спостерігаємо, що сильними сторонами підприємства є високий рівень
технологічності та якості продукції, що є для нього основними правилами
діяльності,

забезпечуючи

сильну

позицію

у

специфічних

ринкових

сегментах, імідж надійного партнера. Підприємство відразу ж після
створення вирішило зарекомендувати себе як добре знаний лідер з
виробництва й реалізації теплотехнічного обладнання на ринку України.
Підприємство виконує свої зобов’язання за встановленими договорами,
забезпечуючи безперебійне постачання продукції своїм партнерам. Не менш
важливою сильною стороною для інформаційного забезпечення економічної
безпеки є наявність структурного підрозділу, а саме відділу інформаційного
забезпечення.
Серед слабких сторін є відсутність чітко налагодженої роботи з
дрібними та середніми споживачами продукції, нестача інвестицій і наявність
великої кількості конкурентів, що не дає змогу для розширення свого
сегменту ринку, недостатня увага ринковим дослідженням.
Можливості підприємства представлені збільшенням попиту на
теплотехнічну продукцію у зв’язку з подорожчанням продукції іноземних
виробників. Цю тенденцію вже відчули споживачі, що пояснюється
постійним підвищенням попиту на вітчизняну продукцію. Загрозою для
підприємства є зростання соціально-економічної нестабільності в суспільстві
через неврегульованість ринку теплотехнічної продукції, тиску конкурентів,
регулюючу діяльність держави.
Використовуючи сукупність цієї інформації, підприємство може
контролювати зовнішнє і внутрішнє середовище діяльності, передбачати
зміни, які можуть мати негативний або позитивний вплив на економічну
безпеку підприємства. Із сукупності факторів зовнішнього і внутрішнього
середовища можна виділити ті, що мають постійний вплив (політична і
правова інформація, фінансово-кредитна політика банківської системи
України, необхідність дотримуватись екологічних параметрів діяльності) і
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відносно не постійний вплив (необхідність упровадження нових технологій,
удосконалення

збутової

політики,

залучення

освіченого

персоналу,

забезпечення соціальних стандартів). Вдале реагування на зміну цих
факторів сприятиме підвищенню економічної безпеки діяльності ПАТ
«Машзавод».
Урахування

рівня

комп’ютеризації

економічних

процесів

на

підприємстві відіграє на сьогодні важливу роль, адже при достатньому його
рівні керівництво може оперативно отримувати необхідну інформацію та
приймати рішення на стратегічному, тактичному й оперативному рівнях
управління підприємством. За наявності у підприємства відокремлених
підрозділів виникає необхідність більш посиленого контролю за їхньою
діяльністю, оскільки зростає небезпека економічних зловживань.
Важливим чинником впливу є також фінансово-економічний стан
підприємства, що характеризує ступінь його прибутковості та оборотності
капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування,
здатності розраховуватися за борговими зобов’язаннями.
Майно та місцезнаходження підприємства також здійснюють вплив на
формування системи забезпечення економічної безпеки, зокрема: загроза
виникає, якщо підприємство розміщене в регіоні, де стихійні лиха є
систематичними; земельна ділянка, яку займає підприємство, орендована і
розширювати її площу заборонено; відсутні права на земельну ділянку.
Вплив

законодавчо-нормативного

регулювання

на

діяльність

підприємства відбувається через розроблення нормативних актів, положень з
питань оподаткування, інвестиційної діяльності, організаційно-правових
форм діяльності. Негативними аспектами такого впливу є: наявність протиріч
у податковому законодавстві, відсутність субсидій і дотацій підприємствам
недержавного сектору економіки.
При

формуванні

системи

забезпечення

економічної

безпеки

промислового підприємства необхідно враховувати купівельну спроможність
покупців, яка характеризує їхню фінансову стійкість і монопольне становище
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постачальника, що спричиняє необхідність створення значних резервів
сировини, перегляд умов договорів.
Для розроблення та реалізації моделей управління наявною на
підприємствах інформацією в системі забезпечення економічної безпеки
підприємств необхідно визначити фактори, які значно впливають на
результативний показник. У якості критерію рівня впливу або щільності
зв’язку пропонується використовувати показник кореляції (r). Коефіцієнт
кореляції є відносною мірою зв’язку між двома ознаками, тому він може
набувати значення від –1 до +1. Чим ближче значення r до ±1, тим щільніший
зв’язок. Знак «+» вказує на прямий, а знак «–» на зворотний зв’язок. При r=0
зв’язок відсутній [49, c. 67].
Для аналізу позитивного (негативного впливу) чинників впливу на
систему забезпечення економічної безпеки здійснимо кореляційний аналіз,
що дасть змогу виявити показники, які найбільш позитивно впливають саме
на

забезпечення

економічної

безпеки.

У

науковій

літературі

[53]

пропонується використовувати певний набір показників, що формують
економічну безпеку підприємства і передбачають оцінювання фінансового
стану

підприємства,

стану

використання

трудових

ресурсів,

рівня

інформаційної, силової та ресурсної безпеки. Але запропонована методика
моніторингу економічної безпеки підприємства передбачає групування
факторів впливу, частину з яких складно об’єктивно кількісно оцінити.
Зважаючи

на

це,

у

якості

об’єктивних

факторів

впливу

автором

запропоновано використовувати інформацію про абсолютні показники
діяльності за даними річної фінансової звітності промислових підприємств,
що займаються виробництвом теплотехнічної продукції: ПАТ «Агроресурс»,
ПАТ

«Красилівський

машинобудівний

завод»,

ПАТ

«РОСС»,

ПАТ

«Машзавод».
Група факторів представлена показниками діяльності досліджуваних
підприємств за даними річної фінансової звітності, назви та скорочені
позначення яких наведені у табл. 2.12.
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Таблиця 2.12
Фактори впливу на інформаційну систему забезпечення економічної безпеки
підприємства (за абсолютними показниками діяльності)
Умовне позначення
Фактор впливу
1. Необоротні активи, тис. грн.
НА
2. Оборотні активи, тис. грн.
ОА
3. Дебіторська заборгованість, тис. грн.
ДЗ
4. Кошти та їхні еквіваленти, тис. грн.
К
5. Актив балансу, тис. грн.
А
6. Поточні зобов’язання, тис. грн.
ПЗ
7. Власний капітал, тис. грн.
ВК
8. Чистий дохід, тис. грн.
ЧД
9. Чистий прибуток, тис. грн.
ЧП
10. Валовий прибуток, тис. грн.
ВП
11. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
С
12. Вартість основних засобів підприємств, тис. грн.
ВОЗ
13. Вартість зношення основних засобів, тис. грн.
ВОЗзн
14. Чисельність робітників за штатним розписом, осіб
Ч
15. Довгострокові зобов’язання
ДЗ
16. Витрати на інформаційно-аналітичне забезпечення економічної
Віз
безпеки
17. Частка витрат на інформаційне забезпечення економічної
Чвіз
безпеки у валовій реалізації
*Джерело: розроблено автором

Для обчислення показників кореляції між абсолютними показниками
діяльності підприємств і рівнем його економічної безпеки (ЕБ) пропонується
використовувати програму Statіstіca, де в якості вхідного інтервалу задаємо
масив даних щодо значень абсолютних показників за період 2010-2014 рр.
(див. додаток Г і табл. 2.13).
Таблиця 2.13
Абсолютні показники діяльності ПАТ «Машзавод» за 2010-2014 рр. як
вихідні дані для обчислення рівня їх впливу на показник економічної безпеки
підприємства*
Фактори
1
ВОЗ
ВОЗзнос
НА
К
ДбЗ
ОА

2010 р.
2
11676,7
6205,3
8710,3
45,3
176,6
3672,7

2011 р.
3
19745,1
6466,5
63042,7
3407,1
77,6
43505,8

2012 р.
4
46417
7942
93787
93868
26382
263136

2013 р.
5
71218
11804
120782
401408
0
773553

2014 р.
6
70798
15823
127414
138019
14288
350557

96
1
2
3
4
А
12383
106548,5
356923
ДЗ
0
92556
197544
ПЗ
4491,4
21711,5
154323
ВК
7891,6
-7719
5056
ЧД
12126,5
6944,2
35939
С
10756,6
8057
27743
ВП
1369,9
-1112,8
8196
ЧП
431
-11518
12775
Ч
155
119
113
171,3
194,0
157,0
Віз
2,914
9,683
9,311
Чвіз
ЕБ
0,64
-0,40
0,62
*Джерело: розроблено автором за даними підприємств

Продовження табл. 2.13
5
6
894335
477971
191554
126084
542863
159676
159918
192211
70744
68587
65472
69122
5272
-535
42877
32293
113
113
107,5
10,131

164,9
11,214

0,59

0,68

Результати розрахунків впливу абсолютних показників діяльності
підприємства ПАТ «Машзавод», ПАТ «РОСС», ПАТ «Агроресурс» та
ПАТ «Красилівський машинобудівний завод» представлено на рис. 2.12.

Рис. 2.12. Оцінка рівня впливу факторів на економічну безпеку
підприємств

за

«Красилівський

даними

ПАТ

машинобудівний

«РОСС»,
завод»

ПАТ
та

«Агроресурс»,

ПАТ

«Машзавод»

ПАТ
(за

коефіцієнтом кореляції)*
*Джерело: розроблено автором на основі додатка Г

За даними рис. 2.12 можна зробити висновок про щільність зв’язку між
рівнем економічної безпеки та абсолютними показниками діяльності
підприємств. Шкалу оцінки тісноти зв’язку за коефіцієнтом кореляції
наведено в табл. 2.14.
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Таблиця 2.14
Величина коефіцієнта кореляції та тіснота зв’язку за «Таблицею Чеддока»*
Коефіцієнт кореляції (r)

Тіснота зв’язку

1,00
Зв’язок функціональний
0,90-0,99
Дуже сильний
0,70-0,89
Сильний
0,50-0,69
Значний
0,30-0,49
Помірний
0,10-0,29
Слабкий
0,00
Зв’язок відсутній
*Джерело: розроблено автором на основі [10]

За даними рис. 2.12 і табл. 2.14 визначимо для кожного з
досліджуваних підприємств найбільш вагомі фактори (r > = 0,5).
На рівень економічної безпеки ПАТ «РОСС» дуже сильно (0,90 < r <
0,93) впливає чистий прибуток (r = 0,93). Сильний (0,70 < r < 0,89) зв’язок
спостерігається з дебіторською заборгованістю (r = 0,78). Значно впливають
на рівень економічної безпеки (0,50 < r < 0,69) активи балансу (r = 0,53),
поточні зобов’язання (r = 0,65) і валовий прибуток (r = 0,57). Варто
зауважити, що зв’язок між рівнем економічної безпеки та зазначеними
показниками ПАТ «РОСС» має прямий характер, тобто в разі збільшення
фактора залежна величина також збільшується, і навпаки.
Результати розрахунків дають змогу зробити висновок про слабкі
зв’язки між економічною безпекою ПАТ «Агроресурс» та іншими
показниками, майже всі розрахунки, крім дебіторської заборгованості (r =
0,29), показали від’ємне значення.
Між

рівнем

економічної

безпеки

ПАТ

«Красилівський

машинобудівний завод» і показниками його діяльності існує сильний зв’язок,
а саме: оборотні активи (r = 0,79), активи (r = 0,74), довгострокові
зобов’язання (r = 0,78). Значно впливають витрати на інформаційноаналітичне забезпечення економічної безпеки (r = 0,53). Обернено впливають
показники вартість основних засобів підприємств, вартість зношення
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основних засобів, необоротні активи, кошти та їхні еквіваленти, дебіторська
заборгованість, поточні зобов’язання, власний капітал, чистий дохід,
собівартість реалізованої продукції, чистий прибуток, чисельність робітників
за штатним розписом і частка витрат на інформаційне забезпечення
економічної безпеки у валовій реалізації.
На відміну від інших підприємств дуже сильні та сильні чинники
впливу на рівень економічної безпеки підприємства ПАТ «Машзавод»
відсутні. Дані рис. 2.12 свідчать, що значний вплив на рівень економічної
безпеки спричиняє чистий дохід (r = 0,59), собівартість реалізованої
продукції (r = 0,54) і чистий прибуток (r = 0,66).
З

метою

узагальнення

результатів

дослідження

методом

середньозважених величин визначено скориговані значення рівня впливу
факторів на економічну безпеку підприємств (рис. 2.13).
Чвіз
Віз
Ч
ЧП
ВП
С
ЧД
ВК
ПЗ
ДЗ
А
OА
ДбЗ
К
НА
ВOЗ
ВOЗ

0,31
0,11
0,09
0,46
0,01
0,25
0,22
0,67
0,52
0,8
0,7
0,6
0,73
0,46
0,91
0,62
1
0

0,2
слабкий

0,4

помірний

0,6
значний

0,8
сильний

1

1,2

дуже сильний

Прямий зв’язок

Рис. 2.13. Вплив абсолютних показників діяльності підприємств на
комплексний показник його економічної безпеки*
*Джерело: систематизовано автором
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Дані рис. 2.13 свідчать, що на комплексний показник економічної
безпеки підприємств найбільший вплив справляє вартість основних засобів (r
= 1), тобто оцінюється як функціональний зв’язок, дуже сильний зв’язок з
необоротними активами (r = 0,91), сильний із власним капіталом (r = 0,67),
довгостроковими зобов’язаннями (r = 0,8), активом балансу (r = 0,7),
дебіторською заборгованістю (r = 0,73) і вартістю зношення основних засобів
(r = 0,62).
Отримані

результати

економічної безпеки
довгостроковими

розрахунків

з необоротними

зобов’язаннями,

свідчать
активами,

активом

про

тісний

зв’язок

власним капіталом,

балансу,

дебіторською

заборгованістю та вартістю зношення основних засобів. Зазначені фактори
прямо впливають на рівень економічної безпеки, тобто в разі збільшення
факторної ознаки результативна ознака (економічна безпека) також буде
зростати.
Дослідимо вплив інформаційного забезпечення на інші фактори, що
впливають на інформаційну систему забезпечення економічної безпеки
досліджуваних підприємств.
Так, у ПАТ «Машзавод» витрати на інформаційно-аналітичне
забезпечення економічної безпеки мають позитивний зв’язок із кількістю
працівників (r = 0,31), а частка витрат на інформаційне забезпечення
економічної безпеки у валовій реалізації має дуже сильний зв’язок із
необоротними активами (r = 0,91), сильний із вартістю основних засобів
підприємств (r = 0,74), вартістю зношення основних засобів (r = 0,64) і
довгостроковими зобов’язаннями (r = 0,78).
У ПАТ «РОСС» витрати на інформаційно-аналітичне забезпечення
економічної безпеки мають дуже сильний зв’язок із часткою витрат на
інформаційне забезпечення економічної безпеки у валовій реалізації (r =
0,84). У свою чергу частка витрат на інформаційне забезпечення економічної
безпеки у валовій реалізації, окрім витрат на інформаційно-аналітичне
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забезпечення економічної безпеки, мають позитивний зв’язок із коштами та
їхніми еквівалентами (r = 0,38).
Витрати

на

інформаційно-аналітичне

забезпечення

економічної

безпеки ПАТ «Агроресурс» мають дуже сильний зв’язок з оборотними
активами (r = 0,89), чистим доходом (r = 0,82), собівартістю реалізованої
продукції (r = 0,82) і валовим прибутком (r = 0,83), а сильний – із вартістю
зношення основних засобів (r = 0,76), коштами та їхніми еквівалентами (r =
0,71), активом балансу (r = 0,72) і власним капіталом (r = 0,72).
Витрати

на

інформаційно-аналітичне

забезпечення

економічної

безпеки ПАТ «Красилівський машинобудівний завод» мають дуже сильний
зв’язок із довгостроковими зобов’язаннями (r = 0,84), сильний – із вартістю
зношення основних засобів (r = 0,78), оборотними активами (r = 0,61), а
значний − із комплексним показником економічної безпеки (r = 0,53). Частка
витрат на інформаційне забезпечення економічної безпеки у валовій
реалізації має значний зв’язок із вартістю зношення основних засобів (r =
0,41).
Теорія нечітких множин знайшла досить широке застосування в техніці
та економіці. Однак у практичній діяльності вітчизняних промислових
підприємств ці методи використовуються вкрай рідко.
Розглянемо зміст методу нечіткої логіки в контексті аналізу ризику
банкрутства промислового підприємства. На першому етапі вводимо базові
множини й підмножини станів, описані природною мовою: а) повну множину
станів К підприємства розбиваємо на п’ять підмножин виду: К1 –
підмножина станів «Граничного неблагополуччя»; К2 – підмножина станів
«Неблагополуччя»; К3 – підмножина станів «Середньої якості»; К4 –
підмножина станів «Відносного благополуччя»; К5 – підмножина станів
«Граничного благополуччя»; б) повна множина ступенів ризику банкрутства
С відповідно до множини К розбивається на п’ять підмножин (G  [0;1] ): С1
– підмножина «Критичний ступінь ризику банкрутства»; С2 – підмножина
«Високий ступінь ризику банкрутства»; С3 – підмножина «Середній ступінь
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ризику

банкрутства»;

С4

–

підмножина

«Низький

ступінь

ризику

банкрутства»; С5 – підмножина «Незначний ризик банкрутства»; в) для
певного фінансового або управлінського показника Хі повна множина його
значень Dі розбивається на п’ять підмножин: Dі1 – підмножина «Дуже
низький рівень показника Хі»; Dі2 – підмножина «Низький рівень показника
Хі»; Dі3 – підмножина «Середній рівень показника Хі»; Dі4 – підмножина
«Високий рівень показника Хі»; Dі5 – підмножина «Дуже високий рівень
показника Хі».
Введемо припущення: зростання показника Хі призводить до зниження
ступеня ризику банкрутства. Якщо для цього показника спостерігається
протилежна тенденція, то в аналізі його варто замінити протилежним;
виконується додаткова умова відповідності множин D, K і C: якщо всі
показники під час аналізу мають, відповідно до класифікації, рівень
підмножини Dіj, то стан підприємства кваліфікується як Kj, а ступінь ризику
банкрутства – як Cj.
На другому етапі будуємо набір показників X={Хі} загальною
кількістю N, які, на думку автора, здійснюють найістотніший вплив на оцінку
ризику банкрутства підприємства й оцінюють різні за природою сфери його
ділового і фінансового життя:
1) Х1 – коефіцієнт автономії (відношення власного капіталу до валюти
балансу);
2) Х2 – коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними
коштами (відношення чистого оборотного капіталу до оборотних активів);
3) Х3 – коефіцієнт проміжної ліквідності (відношення суми коштів і
дебіторської заборгованості до короткострокових пасивів);
4) Х4 – коефіцієнт абсолютної ліквідності (відношення суми коштів до
короткострокових пасивів);
5) Х5 – оборотність усіх активів у річному розрахунку (відношення
виторгу від реалізації до середньої за період вартості активів);
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6) Х6 – рентабельність усього капіталу (відношення чистого прибутку
до середньої за період вартості активів).
Апробуємо
ПАТ

запропоновану

«Машзавод».

Фінансовий

методику
стан

на

прикладі

підприємства

даних

характеризується

фінансовими показниками, наведеними в табл. 2.15.
Таблиця 2.15
Рівні показників ПАТ «Машзавод» за період 2009-2014 рр.*
Шифр
показника Хі
Х1

Показник Хі

2009

2010

2011

Коефіцієнт автономії 0,8544 0,8150 0,8918
Коефіцієнт
Х2
0,6145 0,5702 0,7539
забезпеченості
Коефіцієнт проміжної
Х3
1,4810 1,1184 1,8227
ліквідності
Коефіцієнт абсолютної
Х4
0,6041 0,3642 0,8602
ліквідності
Х5
Оборотність усіх активів 0,5528 0,8305 0,6788
Х6
Рентабельність капіталу 0,0428 0,1761 0,1283
*Джерело: розроблено автором за даними підприємств

2012

2013

2014

0,8410 0,8758 0,9128
0,7008 0,7978 0,8856
1,4389 1,5042 1,5122
0,7845 0,9320 0,9981
0,6207 0,6415 0,6738
0,0803 0,1070 0,1178

Зіставимо кожний показник Хі з рівнем його значущості для аналізу –
rі: усі показники мають рівну значущість, тоді rі =1/ N (rі =1/6). Нечіткі
описи в структурі методу аналізу ризику з’являються у зв’язку з
невпевненістю експерта, що виникає при класифікації. Наприклад, експерт не
може чітко розмежувати поняття «високого» та «критичного» ступеня ризику
банкрутства, або коли треба провести межу між середнім і низьким рівнем
значення параметра. У цьому зв’язку застосування нечітких описів
обумовлює таке [7]:
1) експерт будує лінгвістичну змінну зі своєю терм-множиною значень,
щоб конструктивно описати лінгвістичну змінну, експерт вибирає відповідну
їй кількісну ознаку, що набуває значення від нуля до одиниці;
2) експерт з кожним значенням лінгвістичної змінної зіставляє функцію
належності рівня фінансового показника певній нечіткій підмножині. У
цьому разі доцільно використати трапезоїдні нечіткі числа і відповідну
функцію належності. У межах цього дослідження лінгвістичні змінні
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сформулюємо як «Величина параметра» для класифікації значень фінансових
показників і «Ступінь ризику банкрутства» для класифікації рівнів ризику
банкрутства промислового підприємства. Класифікуємо поточне значення c
показника ступеня ризику C як критерій поділу на підмножини (табл. 2.16).
Таблиця 2.16
Класифікація ступеня ризику банкрутства ПАТ «Машзавод»*
Інтервал значень g
0 < c < 0,15
0,15< c < 0,25
0,25 < c < 0,35
0,35<c<0,45
0,45 < c < 0,55
0,55 < c < 0,65
0,65 < c < 0,75
0,75 < c < 0,85
0,85 < c < 1,0

Класифікація рівня
параметра
C5
C5
C4
C4
C4
C3
C3
C3
C2
C2
C2
Cl
Cl

Ступінь оціночної впевненості (функція
належності)
1
µ5=10(0,25-c)
1-µ5=µ4
1
µ4=10(0,25-c)
1-µ4=µ3
1
µ3=10(0,25-c)
1-µ3=µ2
1
µ2=10(0,25-c)
1-µ2=µ1
1

*Джерело: розроблено автором за даними підприємств

Відповідно до цього здійснюється класифікація поточних значень x
показників Хі як критерію поділу повної множини значень показників на
підмножини виду Dіj (табл. 2.17). Будуються відповідні графіки функцій
належності за кожним показником (наприклад, для коефіцієнта автономії,
рис. 2.14).
Таблиця 2.17
Класифікація рівнів показників*
Шифр
Трапецієподібні числа для значень лінгвістичної змінної «Величина параметра»
показника
Дуже низький
Низький
Середній
Високий
Дуже високий
Xі
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6

(0;0;0,1;0,2)
(0,1;0,2;0,25;0,3)
(0,25;0,3;0,45;0,5)
(-1;-1;-0,005;0) (-0,005;0;0,09;0,11) (0,09;0,11;0,3;0,35)
(0;0;0,5;0,6)
(0,5;0,6;0,7;0,8)
(0,7;0,8;0,9;1)
(0;0;0,02;0,03) (0,02;0,03;0,08;0,1)
(0,08;0,1;0,3;0,35)
(0;0;0,12;0,14) (0,12;0,14;0,18;0,2)
(0,18;0,2;0,3;0,4)
(-∞; -∞;0;0)
(0;0;0,006;0,01)
(0,006;0,01;0,06;0,1)

* Джерело: розроблено автором

(0,45;0,5;0,6;0,7)
(0,3;0,35;0,45;0,5)
(0,9;1;1,3;1,5)
(0,3;0,35;0,5;0,6)
(0,3;0,4;0,5;0,8)
(0,06;0,1;0,225;0,4)

(0,6;0,7;1,1)
(0,45;0,5;1,1)
(1,3;1,5; ∞; ∞)
(0,5;0,6; ∞; ∞)
(0,5;0,8; ∞;∞)
(0,225;0,4;∞;∞)
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Якісний вигляд функції належності коефіцієнта автономії зображено на
рис. 2.14.

функція належності

1,2
1
дуже низький

0,8

низький

0,6

середній
високий

0,4

дуже високий

0,2
0
0

0,1

0,2

0,25

0,3

0,4

0,45

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

значення коефіцієнта

Рис. 2.14. Якісний вигляд функції належності коефіцієнта автономії*
* Джерело: розроблено автором

За графіками функцій належності всіх коефіцієнтів проводиться оцінка
поточних значень відповідних показників щорічно: λіj = 1, якщо bі(j-1) < xі < bіj,
і λіj = 0, коли значення не потрапляє до обраного діапазону класифікації (табл.
2.18). На останньому етапі проводиться оцінка ступеня ризику банкрутства g
(рис. 2.15).
g 

5

5

j 1

i 1

 g j  rilij

(2.2)

де g j  0,9  0,2( j  1)
Таблиця 2.18
Оцінка поточних значень показників ПАТ «Машзавод» у 2009-2014 рр.*
Показник Хі

Значення {λ} у період 2009/2010/2011/2012/2013/2014
Dі,1
Dі,2
Dі,3
Dі,4
Dі,5

Х1

0;0;0;0;0;0

0;0;0;0;0;0

0;0;0;0;0;0

0;0;0;0;0;0

1;1;1;1;1;1

Х2

0;0;0;0;0;0

0;0;0;0;0;0

0;0;0;0;0;0

0;0;0;0;0;0

1;1;1;1;1;1

Х3

0;0;0;0;0;0

0;0;0;0;0;0

0;0;0;0;0;0

0;1;0;0;0;0

1;1;0;1;1;1

Х4

0;0;0;0;0;0

0;0;0;0;0;0

0;0;0;0;0;0

0;1;0;0;0;0

1;1;0;1;1;1

Х5

0;0;0;0;0;0

0;0;0;0;0;0

0;0;0;0;0;0

1;0;0;1;1;0

0;1;1;0;0;1

Х6

0;0;0;0;0;0

0;0;0;0;0;0

1;0;0;0;0;0

0;1;1;1;1;1

0;0;0;0;0;0

* Джерело: розроблено автором
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Динаміку ступеня ризику банкрутства ПАТ «Машзавод» зображено на
рис. 2.15.

ступінь ризику банкрутства

0,25
0,2

0,2

0,17

0,19

0,148

0,15

0,15

0,15
0,1
0,05
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Рис. 2.15. Динаміка ступеня ризику банкрутства ПАТ «Машзавод»*
* Джерело: розроблено автором

Загальна тенденція динаміки ступеня ризику від’ємна, а отже, рівень
економічної

безпеки

зростає:

підприємство

спроможне підтримувати

стабільність і протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам. Далі
здійснюють лінгвістичне розпізнавання ступеня ризику за допомогою табл.
2.19.
Таким чином, із повною впевненістю можна сказати, що ризик
банкрутства ПАТ «Машзавод» на кінець 2014 р. незначний, а отриманий
результат дає змогу говорити про високий рівень економічної безпеки. При
цьому

низький

ступінь

ризику

є

наслідком

якісного

управління

інформаційним забезпеченням підприємства, що практично відтворюється у
фінансовому

еквіваленті

та

підтверджує

необхідність

використання

наведеної методики нечіткого якісно-кількісного аналізу фінансового
становища підприємства як індикатора загрози його банкрутства.
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Таблиця 2.19
Оцінка ступеня ризику банкрутства ПАТ «Машзавод»*
Класифікація рівня
параметра
C5
0,15 < g < 0,25
C4
C5
C4
0,15 < g < 0,25
C5
C4
C5
0 < g < 0,15
C5
C5
* Джерело: розроблено автором

Інтервал значень g

Ступінь оціночної впевненості
(функція належності)
µ5 = 10*(0,25-g)
0,53
1-µ5 = µ4
0,47
µ5 = 10*(0,25-g)
0,5
1-µ5 = µ4
0,5
µ5 = 10*(0,25-g)
0,7
1-µ5 = µ4
0,3
1
1
1

Період
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Отже, система управління інформацією в забезпеченні економічної
безпеки досліджуваних підприємств формується на основі комплексного
показника

економічної

безпеки,

рівня

інформаційного

забезпечення

економічної безпеки та факторів, що на них упливають, серед яких:
необоротні активи, оборотні активи, дебіторська заборгованість, кошти та
їхні еквіваленти, актив балансу, поточні зобов’язання, власний капітал,
чистий дохід, чистий прибуток, валовий прибуток, собівартість реалізованої
продукції, вартість основних засобів підприємств, вартість зношення
основних

засобів,

довгострокові

чисельність

зобов’язання,

робітників
витрати

на

за

штатним

розписом,

інформаційно-аналітичне

забезпечення економічної безпеки та частка витрат на інформаційне
забезпечення економічної безпеки у валовій реалізації.
2.3. Складові інформаційного забезпечення економічної безпеки
вітчизняних підприємств
Останнє

десятиріччя

охарактеризувалося

значним

підвищенням

важливості інформації в усіх сферах людського життя. Епоха переходу від
індустріальної (коли боротьба ведеться за доступ до ресурсів) до
постіндустріальної (коли ключовим стає володіння інформацією) економіки
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зумовила виникнення та поширення інформаційного підходу в економіці, що
дало змогу моделювати економічну безпеку суб’єктів господарювання.
В умовах сучасного гіпердинамічного зовнішнього середовища одним
із способів якісного забезпечення економічної безпеки підприємства може
стати раціональне управління інформаційними ресурсами в глобальному
середовищі. Глобальний розвиток всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет
не міг не торкнутися комерційної діяльності підприємств у цілому і
рекламної діяльності як елемента системи маркетингу зокрема. У результаті
використання мережних технологій реклама набула не стільки нових
кількісних характеристик, скільки якісних, отримала новий, перспективний
напрям свого розвитку, що надає чималі вигоди від використання Інтернету.
Відповідно до цього, стає актуальним питання організації в цілому систем
Електронної комерції та рекламної діяльності в Інтернеті зокрема. Рекламна
діяльність і електронна комерція є тим ресурсом, що найбільш динамічно
розвивається з допомогою використання Інтернету, який у свою чергу є
альтернативою традиційним каналам розповсюдження інформації та формам
ведення бізнесу. Електронна комерція при цьому є не тільки видом реклами,
а й рекламованим об’єктом.
Поява глобальних мереж зв’язку, передусім Інтернету, сприяла
значним змінам в організації та веденні комерційної діяльності. Не тільки
виникли нові напрями ведення бізнесу, а й були внесені зміни в уже існуючі.
Основні досягнення нової економіки пов’язані з умінням виділити в
бізнесі інформаційну та фізичну складові. Інтернет та інші види електронних
комунікацій стали могутнім каталізатором розвитку інформаційної складової
бізнесу і створення нової вартості в результаті вдосконалення процесів
пошуку, організації, відбору, синтезу і розповсюдження інформації.
Інтернет як нове середовище спілкування, відмінне від традиційних
ЗМІ, вносить зміни як у процеси просування (маркетинг), так і в методи
ведення бізнесу (наприклад, торгівля). У разі використання Інтернету
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зворотний зв’язок може бути яскраво виражений, а контакт із покупцем може
мати індивідуальний характер.
При сучасному рівні розвитку інформаційних технологій існує безліч
різноманітних технологій обробки інформації в системі забезпечення
економічної безпеки підприємства, які можна віднести до статистичних,
фінансових, облікових, економіко-математичних, техніко-технологічних та
інших. При цьому всі вони використовують програмне забезпечення, здатне
автоматизувати процеси обробки інформації, уникнути помилок і підвищити
якість отриманих результатів.
Кожне підприємство може дозволити собі замовити у розробника
програмного забезпечення програму, що дасть змогу ефективно обробляти
інформацію, пов’язану саме зі сферою своєї діяльності. Такий підхід є навіть
бажаним, оскільки автоматизовані системи обробки базуються на визначеній
базі даних, структура якої може суттєво відрізнятися у різних підприємств,
не кажучи вже про різні галузі. Одним із найбільш розповсюджених засобів
обробки інформації є пакет Mіcrоsоft Оffіcе, оскільки він встановлений на
кожному комп’ютері. Його діапазон можливостей досить широкий, однак
примітивний, якщо користувач не може безпосередньо працювати в
програмному середовищі, на якому розроблений офіс. Серед засобів,
доступних широкому класу споживачів, є організація баз даних, відповідно
виконання запитів та пошуку інформації, фільтрування інформації, графічне
представлення тощо [111].
Подальший прогрес суспільного розвитку ставить на порядок денний
забезпечення процесів життєвого циклу знань на рівні, що відповідає
базовим технологіям сучасної економіки. Знання як складова частина
інтелектуальних ресурсів стає домінуючим фактором виробництва, основним
джерелом цінності, засобом досягнення високих соціально-економічних
результатів. Лідерами в сучасній економіці є підприємства, що можуть
трансформувати знання в конкретний продукт. Традиційні фактори – земля,
праця і капітал – у сучасній економіці діють тільки за умови ефективного
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використання інтелектуального капіталу, розвиток якого стає основним
фактором заново створеної вартості. Знання створює та використовує
кваліфікований персонал, вони збагачуються шляхом взаємодії між людьми, і
в результаті створюються інституалізовані знання, власником яких є
організація.

Ефективність

створення

та

використання

знань

як

корпоративного ресурсу залежить саме від знань співробітників, які
необхідно розвивати, засвоювати та якими необхідно обмінюватися, щоб
сформувати

організаційний

капітал.

Тому

в

системах

управління

інформацією для забезпечення економічної безпеки підприємств необхідно
створювати умови та технології, що передбачають використання різних
засобів

управління

чи

систематизації

інформації

та

забезпечують

ефективність операцій зі знаннями працівників підприємств [175].
Елементами інформаційного забезпечення економічної безпеки є:
спеціалізовані програми; спеціалізовані програми моделювання стану ЕБ;
спеціалізовані програми підтримання прийняття рішень щодо окремих
заходів ЕБ; засоби автоматизації діяльності із забезпечення ЕБ (ЕОМ, ІP
телефонія тощо); локальна мережа комп’ютерних комунікацій; WEB-каталог;
WEB-сервер.
Технічне забезпечення економічної безпеки здійснюється через
спеціалізоване програмне забезпечення, що складається з аналітичних
програм спеціалізованого призначення. Динаміку структури витрат на
інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємств упродовж 20102014 рр. подано в табл. 2.20.
Отже, динаміка та структура витрат на інформаційне забезпечення
економічної безпеки підприємств демонструє найвищий рівень витрат на цей
вид забезпечення на підприємстві ПАТ «Агроресурс» – 275 тис. грн. у 2014 р.
та ПАТ «Машзавод» – 164,9 тис. грн. у 2014 р.; менший рівень витрат
ПАТ «РОСС» – 67,7 тис. грн. у 2014 р. та ПАТ «Красилівський
машинобудівний завод» – 45 тис. грн. у 2014 році. Серед витрат підприємств
на інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки переважають
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витрати на апаратне та програмне забезпечення та витрати на мережне та
системне адміністрування.
Таблиця 2. 20
Види витрат на інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємств
упродовж 2010-2014 рр., тис. грн. *
№
зп
І
1
2
3
4
ІІ
5
6
7
8
ІІІ
9
10
11
12
ІV
13
14
15
16
V
17
18
19
20
VІ
21
22
23
24
VІІ
25
26
27
28

Показники

2010
рік

2011
рік

2012
рік

2013
рік

2014
рік

Відхилення
тис. грн.,
+/-

Витрати на апаратне та програмне забезпечення
ПАТ «Машзавод»
35,8
42,7
30
25
35,8
0
ПАТ «РОСС»
21
22
22,98
23
23,5
2,5
ПАТ «Агроресурс»
43
55,2
72
56
71
28
ПАТ «Красилівський
7
8
9
9,6
12
5
машинобудівний завод»
Витрати на мережне та системне адміністрування
ПАТ «Машзавод»
22
25,3
19
14
22
0
ПАТ «РОСС»
12
13,17
13,5
15,2
15,5
3,5
ПАТ «Агроресурс»
22
29
39,7
31
37,5
15,5
ПАТ «Красилівський
5
6
7
6,4
8
3
машинобудівний завод»
Витрати на технічну підтримку та навчання користувачів
ПАТ «Машзавод»
22,5
24,8
18,5
15
22,5
0
ПАТ «РОСС»
3,4
3,4
3,5
4,5
4,8
1,4
ПАТ «Агроресурс»
22,5
25,1
33,4
25,8
33
10,5
ПАТ «Красилівський
2,5
3
4
3
4,5
2
машинобудівний завод»
Витрати на розроблення документів та супроводження
ПАТ «Машзавод»
21
23,2
19
17
21
0
ПАТ «РОСС»
2
3
3,5
3,8
4
2
ПАТ «Агроресурс»
21
25,1
31
25,1
29
8
ПАТ «Красилівський
6
6,5
7
6,5
7,5
1,5
машинобудівний завод»
Витрати на оплату мережевих засобів комунікації
ПАТ «Машзавод»
24
25
24
8
24
0
ПАТ «РОСС»
3,3
3,3
3,8
4
4,5
1,2
ПАТ «Агроресурс»
24
29
36,8
30
37
13
ПАТ «Красилівський
4,5
4,5
5
4,8
5,5
1
машинобудівний завод»
Витрати, пов’язані з втратами за запланованими або незапланованими перервами
ПАТ «Машзавод»
29
31
28,5
15,5
29
0
ПАТ «РОСС»
7
7
7,2
7,5
8
1
ПАТ «Агроресурс»
29
35,7
39,4
35,7
39
10
ПАТ «Красилівський
2
2,5
3
2,7
3,5
1,5
машинобудівний завод»
Витрати, пов’язані з кінцевими робочими місцями
ПАТ «Машзавод»
17
22
18
13
17
0
ПАТ «РОСС»
6
6
6,5
7
7,4
1,4
ПАТ «Агроресурс»
17
24
28
27
29
12
ПАТ «Красилівський
3
3,5
4
3,9
4
1
машинобудівний завод»

*Джерело: розроблено автором за даними підприємств
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Сукупність

інформаційно-аналітичного

забезпечення

економічної

безпеки представлена такими елементами [172]: технічна підтримка
(забезпечується комплексом технічних засобів (компʼютерів, пристроїв
передачі даних і ліній звʼязку, оргтехнікою тощо), а також відповідною
документацією на ці засоби і технологічні процеси); статистична і програмна
підтримка (являє собою сукупність математичних методів, моделей,
алгоритмів і програм для реалізації цілей і завдань інформаційної системи, а
також

нормального

функціонування

комплексу

технічних

засобів);

управлінська підтримка (регламентує визначення потреб в інформації та її
використання

для

прийняття

рішень);

організаційна

підтримка

(забезпечується сукупністю методів і засобів, що визначають взаємодію
працівників з технічними засобами і між собою в процесі розроблення й
експлуатації інформаційної системи); правова підтримка (включає сукупність
правових

норм,

функціонування

які

визначають

інформаційних

створення,

систем,

що

юридичний
регламентують

статус

і

порядок

одержання, перетворення і використання інформації).
На сучасних підприємствах поширена в бухгалтерському обліку
програми «Інфо-Бухгалтер» (фірма «Інформатик») і «Турбо-Бухгалтер»
(фірма «Діц»), низка продуктів фірми 1C («1C: Бухгалтерія» та ін.), що
слугує для зберігання та обробки бухгалтерської інформації. Програма
автоматично генерує звіти, виходячи з введених даних про паперові
документи. Для обробки графічних зображень використовується Fіne Reader,
що є чудовим прикладом розпізнавання інформації. Для роботи зі звуковими
файлами використовують аудіо редактори, наприклад Sоund Fоrge, для
специфічного та глибокого аналізу статистичних даних − пакет SPSS, який
розроблено спеціально для обробки даних із застосуванням статистичних
методів (перевірка гіпотез, графічне зображення тощо) [111].
Інформаційно-технологічне забезпечення досліджуваних підприємств
включає

технічне

забезпечення

економічної

безпеки,

інформаційне

забезпечення економічної безпеки та методичне забезпечення економічної
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безпеки. Аналіз інформаційно-технологічного забезпечення економічної
безпеки підприємств наведено в додатку Ж.
Подібний рівень технічного і, зокрема, спеціалізованого програмного
забезпечення економічної безпеки ПАТ «Агроресурс» і ПАТ «Машзавод»
здійснюється через аналітичні програми спеціалізованого призначення та
програм проектного призначення – Пакет Mіcrоsоft Оffіcе, 1С-бухгалтерія,
пакет SPSS, SCADA, «Універсальний експерт», SІMPLAN, WEBcam
Surveyоr, FlashRіp, Recuva тощо) Statіstіca, Statіt Prоfessіоnal та такі ж
технічні засоби.
Натомість на підприємстві ПАТ «Красилівський машинобудівний
завод» та ПАТ «РОСС» застосовують програмне забезпечення Пакет
Mіcrоsоft Оffіcе, 1С-бухгалтерія, SІMPLAN, і дещо менш значимі технічні
засоби – електронна пошта, інтернет-сервер.
Оцінка може проводитися за такими параметрами:
І. Техніко-технологічний підхід інформаційної системи забезпечення
економічної безпеки (спеціалізоване програмне забезпечення та технології;
спеціалізовані технічні засоби).
ІІ.

Інформаційний

підхід

інформаційної

системи

забезпечення

економічної безпеки (збір первинної інформації; збір вторинної інформації;
аналітичні дослідження та прогнози).
ІІІ. Методологічний підхід інформаційної системи забезпечення
економічної безпеки (науково-теоретичні методики обробки та збору
інформації;

загальнонаукові методи обробки даних; аналітичні методи

обробки даних)
ІV.

Суб’єктний

підхід

інформаційної

системи

забезпечення

економічної безпеки (наявність внутрішнього обслуговуючого персоналу;
наявність зовнішнього обслуговуючого персоналу).
Умовами оцінки є оцінка по шкалі: 9 – максимальна бажана/наявна
оцінка;1 – мінімальна бажана/наявна оцінка.
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При цьому можна розрахувати оцінку стратегічного розриву між
бажаним і фактичним станом управління інформаційним портфелем
підприємств.
Рекомендований метод оцінки стратегічного розриву між бажаним і
фактичним станом після управління інформаційним портфелем підприємств
оцінимо за формулою 2.3:
СР = Sn–Sn1,

(2.3)

де СР – величина стратегічного розриву реалізації завдань системи
управління інформаційним портфелем; Sn – оцінка стану реалізації завдань
системи управління інформаційним портфелем; Sn1 – оцінка наявного стану
реалізації завдань системи управління інформаційним портфелем.
Оцінка стану реалізації завдань системи управління інформаційним
портфелем наведено у формулі 2.4:
Sn = Пn * (х1х2 + х2х3 + х3х4 + х4х1),

(2.4)

де х1 – усереднена експертна оцінка реалізації завдання збереження
інформації;

х2

–

усереднена

експертна

оцінка

реалізації

завдання

представлення даних про субʼєктів взаємодії; х3 – усереднена експертна
оцінка реалізації завдання аналізу інформації; х4 – усереднена експертна
оцінка реалізації завдання синтезу інформації; n – кількість завдань системи
управління інформаційним портфелем підприємств.
При цьому, стратегічний розрив у межах 0 < СР ≥ 50 буде вважатися
незначним стратегічним розривом реалізації завдань системи управління
інформаційним портфелем; 50 < СР ≥ 100 – значний стратегічний розрив
реалізації завдань системи управління інформаційним портфелем; СР >100 –
критичний стратегічний розрив реалізації завдань системи управління
інформаційним портфелем.
Підсумкову

оцінку

техніко-технологічного,

інформаційного,

методологічного та суб’єктного забезпечення інформаційної системи
забезпечення економічної безпеки підприємств наведено в табл. 2.21.
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Таблиця 2.21
Оцінка техніко-технологічного, інформаційного, методологічного
та суб’єктного забезпечення інформаційної системи забезпечення
економічної безпеки підприємств*
№
зп

1
1.1
1.2
1.3
2.

1

2
3

4

1

2
3

1
2

ПАТ
«Красилівсь
Коеф.
Показники
ПАТ «РОСС»
кий
ваг.
машинобуді
вний завод»
І. Техніко-технологічний підхід інформаційної системи забезпечення економічної безпеки
Спеціалізоване програмне
–
6,6
3,3
7,3
5,0
забезпечення та технології
Внутрішні ІКТ
–
7
6
9
6
Зовнішні ІКТ
–
7
2
7
4
Інтеграційні ІКТ
–
6
4
6
5
Спеціалізовані технічні
–
7
4
8
6
засоби
Сумарна оцінка
1,00
6,75
4,0
7,5
5,25
ІІ. Інформаційний підхід інформаційної системи забезпечення економічної безпеки
Збір первинної інформації
(опитування,
спостереження,
–
8
3
7
5
експеримент, імітація,
джерело «Текст», джерело
«Фірма»)
Збір вторинної інформації
–
9
7
9
8
Аналітичні дослідження та
–
7
5
8
5
прогнози
Маркетингові дослідження
(кабінетні, польові,
–
6
2
8
4
пілотні, панельні, фокусгрупи, ділові контакти)
Сумарна оцінка
–
7,5
4,25
8,0
5,5
ІІІ. Методологічний підхід інформаційної системи забезпечення економічної безпеки
Науково-теоретичні
методики обробки та збору
–
6
1
5
3
інформації (інструкції,
накази)
Загальнононаукові методи
–
7
3
6
5
обробки даних
Аналітичні методи
–
6
2
6
3
обробки даних
Сумарна оцінка
–
6,3
2,0
5,6
3,6
ІV. Суб’єктний підхід інформаційної системи забезпечення економічної безпеки
Наявність внутрішнього
–
7
5
8
5
обслуговуючого персоналу
Наявність зовнішнього
–
6
5
7
6
обслуговуючого персоналу
Сумарна оцінка
–
6,5
5,0
7,5
5,5
ПАТ
«Машза
вод»

ПАТ
«Агроресу
рс»

Загальн
а оцінка

22,2
28
20
21
25
–

23

33
25

20
–

15

21
17
–
25
24
–

*Джерело: розроблено автором за даними підприємств

Навіть у рамках окремої галузі серед підприємств спостерігаються
відмінності в засобах комунікацій. Тому перелік засобів комунікацій і
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значення їх коефіцієнтів вагомості бажано визначати для кожного
підприємства або для конкретної товарної категорії окремо. У цьому разі
обраховано середнє арифметичне значення коефіцієнтів вагомості, надані
експертами. Ті засоби комунікацій, які отримали сукупний

коефіцієнт

вагомості нижче 0,05, було виключено з переліку, а їхні бали пропорційно
розподілені.
Оцінку техніко-технологічного, інформаційного, методологічного та
суб’єктного забезпечення інформаційної системи забезпечення економічної
безпеки підприємств ми проводили на основі таких показників, як технікотехнологічний підхід інформаційної системи забезпечення економічної
безпеки (включає спеціалізоване програмне забезпечення та технології,
внутрішні ІКТ, зовнішні ІКТ, інтеграційні ІКТ), інформаційний підхід
інформаційної системи забезпечення економічної безпеки, методологічний
підхід інформаційної системи забезпечення економічної безпеки, суб’єктний
підхід інформаційної системи забезпечення економічної безпеки.
Відповідно до результатів оцінки здійснимо розрахунок рівня стану
реалізації завдань системи управління інформаційним портфелем, при цьому
рівень бажаного стану інформаційної системи визначимо, як Sn = 162.
Отже, розрахуємо рівень наявного стану реалізації завдань системи
управління інформаційним портфелем відповідно до результатів проведеного
опитування

для

підприємств

ПАТ

«Машзавод»,

ПАТ

«РОСС»,

ПАТ «Агроресурс» і ПАТ «Красилівський машинобудівний завод»:
Sn1 ПАТ «Машзавод» = 0,5*(6,75*7,5 + 7,5*6,3 + 6,3*6,5 + 6,5*6,75) =
91,26
Sn1 ПАТ «РОСС» = 0,5*(4,00*4,25 + 4,25*2,00 + 2,00*5,00 + 5,00*4,00)
= 27,75
Sn1 ПАТ «Агроресурс» = 0,5*(7,5*8,0 + 8,0*5,6 + 5,6*7,5 + 7,5*7,5) =
101,52
Sn1 ПАТ «Красилівський машинобудівний завод» = 0,5*(5,25*5,5 +
5,5*3,6 + 3,6*5,5 + 5,5*5,25) = 48,66
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Далі визначимо величину стратегічного розриву реалізації завдань
системи управління інформаційним портфелем як різницю між фактичним і
прийнятим бажаним станом інформаційного забезпечення для підприємств
ПАТ «Машзавод», ПАТ «РОСС», ПАТ «Агроресурс» і ПАТ «Красилівський
машинобудівний завод»: СР ПАТ «Машзавод» = 70,74; СР ПАТ «РОСС» =
134,25; СР ПАТ «Агроресурс» = 60,48; СР ПАТ «Красилівський
машинобудівний завод» = 113,34.
Отже, ураховуючи результати дослідження величини стратегічного
розриву реалізації завдань системи управління інформаційним портфелем,
СР ПАТ «Агроресурс» – 0 < СР ≥ 50 – незначний стратегічний розрив
реалізації завдань системи управління інформаційним портфелем; СР ПАТ
«Машзавод» – 50 < СР ≥ 100 – значний стратегічний розрив реалізації
завдань системи управління інформаційним портфелем; СР ПАТ «РОСС»,
ПАТ «Красилівський машинобудівний завод» СР > 100 – критичний
стратегічний розрив реалізації завдань системи управління інформаційним
портфелем.
Отже, основними показниками ефективності інформаційної системи
забезпечення економічної безпеки підприємств є фінансова сила та
конкурентоспроможність підприємства, а також привабливість і стабільність
галузі.

У

системі

забезпечення

економічної

безпеки

досліджуваних

підприємств працює певна кількість осіб, що забезпечує інформаційну
підтримку. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення економічної
безпеки досліджуваних підприємств визначається фінансовим становищем і
розміром підприємств на ринку. Підприємства з більшою фінансовою
платоспроможністю та більшою ринковою часткою мають незначний
стратегічний розрив між бажаним і наявним станом інформаційного
забезпечення, а менш фінансово платоспроможні формують критичний
стратегічний розрив реалізації завдань системи управління інформаційним
портфелем.
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Висновки до розділу 2
1. Процес формування економічної безпеки підприємства залежить від
ступеня інноваційності економіки держави та самого підприємства, що у
свою чергу збільшує ступінь реалізації потреб суспільства, забезпечує
розвиток підприємств і підвищення рівня їхньої конкурентоспроможності. У
формуванні економічної безпеки підприємства важливим є інновації,
представлені винаходами, що приносять нові технічні досягнення, змінюють
стан техніки, істотно вдосконалюють виробничі процеси та якість кінцевих
продуктів у контексті поступової заміни старої техніки, технології тощо
новітніми більш досконалими об’єктами. Упровадження інновацій є одним із
головних

факторів

підприємства

і

економічної

потенційно

може

безпеки,

конкурентоспроможності

забезпечити

фінансовий

успіх.

Оптимальним для формування стану економічної безпеки значенням
показника витрат на науково-технічну діяльність повинно бути не менш ніж
2% ВВП, тоді як в Україні за результатами 2014 р. цей показник становив
близько 0,78%.
2.

Для

підприємства

активізації

процесів

використовуються

формування
засоби

економічної

інноваційного

безпеки
розвитку:

забезпечення росту та якісного оновлення продукції на рівні окремого
підприємства та національної економіки в цілому; здійснення прогресивних
структурних

економічних

зрушень,

що

стосуються

найважливіших

народногосподарських пропорцій; реалізація новітніх досягнень науковотехнічного прогресу і підвищення на цій основі ефективності виробництва на
мікро- і макрорівнях.
3. Відповідно до нормативної основи економічної безпеки інноваційна
сфера має другий рівень значущості після енергетичної. І тому забезпечення
активізації інноваційного розвитку є передумовою формування економічної
безпеки як держави в цілому, так і окремих її галузей та підприємств. Для
підвищення економічної безпеки важливо впроваджувати заходи, що
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матимуть

результатом

ефект

синергії

при

використанні

ресурсів

підприємства. Економічна безпека останнього призначена, на основі
ефективного використання корпоративних ресурсів, створити умови для
успішного функціонування бізнесу, своєчасно виявити і максимально
послабити дію небезпек і загроз в умовах конкуренції та господарського
ризику.
4. Швидкий розвиток комунікаційних технологій трансформує багато
процесів у сучасному суспільстві. Не є виключенням і сфера бізнесу.
Інтернет як найбільш доступна і зручна система глобального обміну
інформацією між користувачами не тільки довів свою життєздатність, а й
починає витісняти інші способи і канали комунікацій, що відбувається на
основі нижчої вартості послуг, високої швидкості передачі даних, більш
широкого спектра інформації, що передається.
5. Одним із ресурсів управління інформацією в сучасному середовищі
діяльності підприємства є соціальні мережі. Соціальна мережа – соціальна
структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає
різноманітні зв’язки між ними через соціальні взаємовідносини, починаючи з
випадкових знайомств і закінчуючи тісними приватними, діловими чи
партнерськими відносинами.
6. Не менш важливим сучасним підходом в оцінці інформаційних
потоків на підприємствах України є фінансове планування та бюджетування.
Аналізуючи

особливості

фінансового

планування

на

підприємстві,

зазначимо, що поточне фінансове планування посідає в його системі
особливе місце. Це визначається, насамперед, як спрямованістю вирішуваних
завдань в умовах короткострокового горизонту фінансового планування, так і
необхідністю підвищення рівня фінансової обґрунтованості управлінських
рішень. Зважаючи на це, поточне та оперативне фінансове планування на
практиці доцільно розглядати в єдиній системі, яка є відповідною
технологією управління фінансами.
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7. В Україні поступово створюються умови для комфортного ведення
електронного бізнесу – різко зростає кількість автоматичних телефонних
станцій, довжина та якість ліній зв’язку, реально починає працювати
програма інформатизації, активно формується нормативно-правова база.
Законодавчо врегульовано загальні правові основи одержання, використання,
поширення та зберігання інформації, закріплено право особи на інформацію
в усіх сферах суспільного і державного життя України, а також систему
інформації, її джерела, визначений статус учасників інформаційних відносин,
доступ до інформації та її охорона.
8. На рівень інформаційного забезпечення економічної безпеки
ПАТ «РОСС» дуже сильно впливає чистий прибуток. Сильний зв’язок
спостерігається із дебіторською заборгованістю. Значно впливають на рівень
інформаційного забезпечення економічної безпеки активи балансу, поточні
зобов’язання та валовий прибуток. Варто зауважити, що зв’язок між рівнем
інформаційного

забезпечення

економічної

безпеки

та

зазначеними

показниками ПАТ «РОСС» має прямий характер, тобто при збільшенні
фактора залежна величина також збільшується і навпаки. Результати
розрахунків дають змогу зробити висновок про слабкі зв’язки між
інформаційним забезпеченням економічної безпеки ПАТ «Агроресурс» та
іншими

показниками,

де

майже

всі

розрахунки,

крім дебіторської

заборгованості, показали від’ємне значення. Між рівнем інформаційного
забезпечення економічної безпеки ПАТ «Красилівський машинобудівний
завод» і показниками його діяльності існує сильний зв’язок, а саме: оборотні
активи, активи, довгострокові зобов’язання. Значно впливають витрати на
інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки. Обернено
впливають показники вартість основних засобів підприємств, вартість
зношення основних засобів, необоротні активи, кошти та їхні еквіваленти,
дебіторська заборгованість, поточні зобов’язання, власний капітал, чистий
дохід, собівартість реалізованої продукції, чистий прибуток, чисельність
робітників за штатним розписом і частка витрат на інформаційне
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забезпечення економічної безпеки у валовій реалізації. На відміну від інших
підприємств, дуже сильні та сильні чинники впливу на рівень економічної
безпеки підприємства ПАТ «Машзавод» відсутні. Значний вплив на рівень
економічної безпеки справляє чистий дохід, собівартість реалізованої
продукції та чистий прибуток.
9. У системі інформаційного забезпечення економічної безпеки
досліджуваних підприємств працює певна кількість осіб, що забезпечує
інформаційну

підтримку.

Організація

інформаційно-аналітичного

забезпечення економічної безпеки досліджуваних підприємств визначається
фінансовим становищем і розміром підприємств на ринку. Підприємства з
більшою фінансовою платоспроможністю та більшою ринковою часткою
мають незначний стратегічний розрив між бажаним і наявним станом
інформаційного забезпечення, а менш фінансово платоспроможні формують
критичний стратегічний розрив реалізації завдань системи управління
інформаційним портфелем.
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РОЗДІЛ 3
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
3.1. Методичні засади інформаційно-аналітичного забезпечення
системи економічної безпеки машинобудівних підприємств
Функціонування

будь-якого

підприємства

передбачає прийняття

значної кількості управлінських рішень, спрямованих на вирішення різних
проблем. Керівники господарюючих суб’єктів постійно оперують значними
потоками інформації, яку потрібно детально вивчити, проаналізувати та
обрати той варіант її застосування, який дасть оптимальний ефект,
забезпечуючи

тим

самим

належний

рівень

економічної

безпеки.

Альтернативні рішення щодо управління інформацією приймаються для
того, щоб отримати найбільшу користь від її використання. Розглянемо
підходи до управління інформацією в системі економічної безпеки з
виділенням альтернатив прийняття рішень щодо інформаційних потоків.
Усю сукупність рішень, які приймаються на підприємстві, можна
поділити на два види – тактичні, такі що, націлені на поточне використання
наявного економічного потенціалу, і стратегічні, які стосуються процесів
поповнення, створення економічного потенціалу та відповідають вимогам
безпеки системи і лежать в основі стратегії підприємства (рис. 3.1).
Від такої моделі в розбудові системи забезпечення економічної безпеки
підприємства ми очікуємо визначення напрямів використання інформації для
забезпечення економічної безпеки підприємства та в кінцевому результаті –
досягнення економічної безпеки на підприємстві.
Діагностика вибору заходів економічної безпеки відбувається шляхом
дослідження
діагностики,

основних

чинників

зовнішнього

середовища,

експрес-

дослідження внутрішніх чинників, що впливають на

122

економічну безпеку. Діагностика відбувається з використанням сучасних
інформаційних технологій (соціальні мережі, Mіcrоsоft Excel «Аналіз даних –
Кореляція», програмний пакет Statіstіca 10.0, SAPHІRE 7.27.
Інформаційні потоки підприємства

Формування цілей підприємства

Вибір альтернативної стратегії діяльності підприємства
Скорочення

Підтримки

Обмеженого росту

Зростання

Визначення напрямів використання інформації для забезпечення
економічної безпеки підприємства
Розроблення програми забезпечення економічної безпеки, яка передбачає
управління інформацією з метою:
Захисту інтересів
підприємства

Вирішення
оперативних
завдань

Натиску на
суб’єктів ринку

Вирішення стратегічних

питань підприємства

Діагностика з використанням сучасних інформаційних технологій (соціальні мережі,
Mіcrоsоft Excel «Аналіз даних - Кореляція», програмний пакет Statіstіca 10.0, SAPHІRE 7.27

Аналіз чинників
Експрес-діагностика
зовнішнього середовища

Аналіз внутрішніх
чинників, що впливають
на економічну безпеку

Уточнення відповідності заходів економічної
безпеки необхідному рівню
Реалізація програми
економічної безпеки
Здійснення контролю по
відхиленнях

Рис. 3.1. Модель управління інформацією в системі забезпечення
економічної безпеки підприємства*
* Джерело: розроблено автором
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Отже, ця модель формується шляхом послідовних дій, а саме
розпочинається з інформаційних потоків підприємства, на основі яких
відбувається формування цілей підприємства, після чого відбувається вибір
альтернативної стратегії діяльності підприємства, серед яких: скорочення,
підтримки, обмеженого росту та зростання. Після вибору стратегії
відбувається визначення напрямів використання інформації для забезпечення
економічної безпеки підприємства, що у свою чергу сприяє розробленню
програми забезпечення економічної безпеки, яка передбачає управління
інформацією з метою: захисту інтересів підприємства, або вирішення
оперативних завдань, або натиску на суб’єктів ринку, або вирішення
стратегічних питань підприємства.
Після діагностики відбувається уточнення відповідності заходів
економічної безпеки необхідному рівню, і якщо вони не відповідають, то слід
відкорегувати етап розроблення програми забезпечення економічної безпеки,
яка передбачає управління інформацією. Якщо ж відповідає, то переходимо
до наступного етапу, а саме реалізації програми економічної безпеки. На
заключному етапі слід провести контроль по відхиленнях.
Для вдосконалення управління інформацією у системі забезпечення
економічної безпеки слід ураховувати важливі положення, що охоплюють
особливість її функціонування; основні ресурси системи; перелік інтересів
ключових зацікавлених сторін; принципи управління тощо. Ці положення
передбачають рух інформаційних потоків, а їх виконання може мати
альтернативний характер. Звичайно, характеристики економічної безпеки
невзаємозамінні, і кожна повинна реалізовуватися повністю, але в умовах
браку інформаційних ресурсів потрібно встановлювати черговість кроків
щодо управління інформацією із забезпечення високого рівня економічної
безпеки: зібрати інформацію від внутрішнього і зовнішнього середовищ
підприємства;

просканувати

інформацію;

отримати

інформацію

для

забезпечення економічної безпеки підприємства; здійснити аналіз факторів і
побудувати

ланцюжка

явищ;

надати

розпорядження

структурним
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підрозділам; визначити можливі збитки та зони функціонування; передати
інформацію антикризовій групі; застосувати методи підтримки економічної
безпеки підприємства.
Схема управління інформацією в системі забезпечення економічної
безпеки підприємства представлено на рис. 3.2.

Дирекція
Економічні
відділи
Функціональногосподарські відділи

Система управління
економічною
безпекою
підприємства
Інформація для
забезпечення економічної
безпеки підприємства

Розпорядження
структурним
підрозділам
Антикризова
група

Відділи
безпеки

Інформація від систем управління підприємством

Внутрішнє середовище
підприємства

Зовнішнє середовище
підприємства
База методів нагляду
Сканування
Архів сканувань

Аналіз факторів і
побудова ланцюжків
явищ
Визначення
можливих збитків і
зони функціонування

Список факторів
зовнішнього і
внутрішнього середовищ
та підконтрольних
показників

Довідкова і
прогнозна інформація

Архів розпоряджень

Застосування методів
підтримки
економічної безпеки
підприємства

Стратегія економічної
безпеки
Банк методів підтримки
економічної безпеки
підприємства

Рис. 3.2. Схема управління інформацією в системі забезпечення
економічної безпеки підприємства*
* Джерело: розроблено автором

Середовище прийняття альтернативних рішень щодо управління
інформацією поділяється на внутрішнє і зовнішнє. У свою чергу, управління
економічною безпекою передбачає формування банків інформації про
діяльність підприємства, створення кола відповідальних осіб, які будуть
прораховувати варіанти досягнення високих показників.
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Особливості економічної безпеки, її складових, динаміка виникнення
загроз потребують ставлення до системи управління інформацією як до
синтезу окремих інформаційних елементів управління, реалізація яких
забезпечує вироблення альтернативних підходів при здійсненні оперативного
та стратегічного управління економічною безпекою для досягнення кінцевих
цілей і результатів діяльності підприємства. Важливим завданням є
правильна організація руху інформаційних потоків на підприємстві з метою
їхньої оптимізації. Роль і значення управління інформацією в системі
планування

діяльності

підприємства

визначається

за

необхідністю

інформації, що формується цією системою.
У процесі створення ефективного механізму забезпечення економічної
безпеки підприємства необхідно враховувати [14, c. 167]:

специфіку

підприємства (структуру, напрям діяльності, показники розміру, стратегію
розвитку);

рівень проникнення в глобальний інформаційний простір

(використання специфічного програмного забезпечення та сервісів мережі
Інтернет);

умови функціонування підприємства (зовнішнє та внутрішнє

середовище); необхідність своєчасного та чіткого виконання запланованих
дій, спрямованих на адекватну реакцію на загрози; планування та
розроблення стратегій і рішень; оптимальний розподіл і використання
ресурсів;

застосування наявних засобів економічної безпеки; постійний

контроль і коригування діяльності підприємства, процесу формування його
економічної безпеки.
Модель забезпечення економічної безпеки підприємства повинна
формуватися через систему управління фінансовими відносинами шляхом
використання
фінансових

певних
методів,

принципів,
правового

фінансових
й

важелів,

інформаційного

інструментів,

забезпечення,

за

допомогою фінансових досліджень, які дають змогу досягти основних цілей
підприємства. Серед основних складових моделі забезпечення економічної
безпеки підприємства можна виділити так наступні.
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По-перше, вони повинні формуватися, зважаючи на фінансові інтереси:
зростання ринкової вартості підприємства та максимізацію прибутку;
достатність основного і оборотного капіталів; наявність необхідного обсягу
інвестиційних ресурсів; оптимізацію відрахувань до бюджету тощо.
По-друге, варто враховувати принципи управління економічною
безпекою підприємства [7, c. 23]: застосування програмно-цільового
управління; обовʼязкове визначення сукупності власних фінансових інтересів
підприємства у складі його місії; інтегрованість підсистеми управління
економічною безпекою підприємства із загальною системою фінансового
менеджменту; мінімізація витрат на забезпечення економічної безпеки
підприємства.
По-третє, модель управління економічною безпекою підприємства
повинна враховувати ступінь використання в господарській діяльності
сучасних інформаційних систем: рівень залучення сервісів мережі Інтернет у
просуванні товарів і послуг компанії; якість і кількість залучених програмних
засобів, які мають вихід у глобальний інформаційний простір і не
передбачають виходу; кваліфікація персоналу, який здійснює управління
інформаційним

простором

підприємства;

вартість

обслуговування

інформаційних систем; перспективи зростання компанії з використанням
внутрішніх інформаційних систем і сервісів мережі Інтернет.
Для забезпечення економічної безпеки на підприємстві повинні
функціонувати

спеціальні

органи

–

субʼєкти

економічної

безпеки.

Організаційна діяльність на підприємстві передбачає створення структури,
що здійснює аналіз стану його економічної безпеки та розроблення заходів із
забезпечення економічної безпеки. Орган, який повинен в оперативному
режимі проводити моніторинг економічної безпеки, оперативно реагувати на
зміну ситуації, регулярно готувати документи для ухвалення рішень з тих
або інших проблем і контролювати їх виконання, – це служба економічної
безпеки підприємства.
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Функціонування

моделі

забезпечення

економічної

безпеки

підприємства відбувається шляхом здійснення певних дій над її обʼєктами.
Серед таких обʼєктів: прибуток, джерела та обсяги фінансових ресурсів,
структура капіталу, структура грошових потоків, структура активів,
інвестиції, фінансові ризики, система фінансових інновацій тощо [Ошибка!
Источник ссылки не найден.,

c. 9]. Останніми роками важливого значення в

економічній безпеці підприємств набув глобальний інформаційний простір із
безліччю інформаційного контенту, здатного завдати значної шкоди
фінансовому становищу суб’єктів господарювання.
Найлогічнішим є представлення аналітичної підсистеми як етапів
формування

альтернативних

рішень

з

інформаційного

забезпечення

економічної безпеки в результаті реалізації функцій планування (рис. 3.3).
Основними етапами управління інформацією в системі забезпечення
економічної безпеки підприємства є:
1. Визначення цілей, до якого входить планування (розроблення
альтернативних планів діяльності підприємства; перевірка і затвердження
планів структурних підрозділів; надання інформації для складання планів;
розроблення альтернативних методик забезпечення економічної безпеки).
2. Збір і обробка обліково-економічної інформації для прийняття
рішень з планування економічної безпеки.
3. Здійснення контрольної функції, до якої входять встановлення
допустимих меж відхилень від плану та зіставлення планових і фактичних
показників.
4. Використання аналітичної функції, до якої входять формування
основних підконтрольних показників, визначення ступеня впливу відхилень
на величину кінцевого результату та розроблення інструментарію для
планування, контролю і прийняття альтернативних управлінських рішень.
5. Підготовка рекомендацій та вироблення альтернативних варіантів у
прийнятті рішень при формуванні економічної безпеки підприємства.
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ЗБІР І ОБРОБКА ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Розроблення альтернативних планів діяльності підприємства

ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ

Перевірка і затвердження планів структурних підрозділів
Планування

Надання інформації для складання планів
Розроблення альтернативних методик забезпечення
економічної безпеки

Формування основних
підконтрольних показників
ВИКОРИСТАННЯ
АНАЛІТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ

Визначення ступеня впливу відхилень на величину кінцевого
результату
Розроблення інструментарію для планування, контролю і
прийняття альтернативних управлінських рішень

ЗДІЙСНЕННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ
ФУНКЦІЇ

Встановлення допустимих меж відхилень від плану

Зіставлення планових і фактичних показників

ПІДГОТОВКА РЕКОМЕНДАЦІЙ І ВИРОБЛЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ У
ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 3.3. Етапи управління інформацією в системі забезпечення
економічної безпеки підприємства*
* Джерело: розроблено автором

Алгоритм створення системи забезпечення економічної безпеки через
управління інформаційними потоками та визначення альтернатив їх
використання може бути представлений такою послідовністю дій :
1.

Усебічне

вивчення

ринкового

сектору,

у

якому

працює

підприємство, і тих, у яких воно планує розпочати роботу в найближчому
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майбутньому, а також політичних, економічних, криміногенних факторів у
державі, регіоні, місті, а за необхідності − у світі, які можуть впливати на
діяльність підприємства.
2.

Розроблення

організаційної

структури

системи

безпеки

з

визначенням цілей і завдань з управління інформацією для забезпечення
економічної безпеки, розроблення положення з економічної безпеки та
різноманітних інструкцій, розподіл обов’язків із забезпечення економічної
безпеки

між

посадовими

особами

та

підрозділами,

призначення

відповідальних осіб, введення посад, спеціальних структурних підрозділів і
формування служби безпеки.
3. Розроблення комплексу заходів, спрямованих на попередження
виявлених загроз або зниження витрат у разі їхньої реалізації, у тому числі й
заходів із локалізації загроз та ліквідації їхніх наслідків.
4. Організація контролю за встановленим режимом управління
інформацією для забезпечення економічної безпеки відповідно до методик,
розроблених на підприємстві.
Наведений підхід є основою для вироблення альтернативних варіантів
рішень при плануванні економічної безпеки, а також характеризує ступінь
використання окремих елементів функцій управління у процесі підготовки
наявної інформації. Виходячи з того, що процес прийняття рішень з питань
стратегічного і тактичного планування досить складний і різноманітний,
відповідно й контролінг як система підтримки менеджменту на підприємстві
повинен бути зорієнтований на вироблення певних критеріїв щодо прийняття
конкретних рішень залежно від обраного напряму.
Вирішення проблем організації прийняття альтернативних рішень з
управління інформацією на промислових підприємствах розглядається через
механізм упровадження, в основу якого покладено принцип системності та
послідовності при формуванні необхідного обсягу робіт, необхідних для
здійснення в ході планування економічної безпеки підприємства (рис. 3.4).
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Вивчення цілей і пріоритетів розвитку підприємства
Вплив зовнішніх чинників

Вплив внутрішніх чинників

Розроблення системи координації та контролю за процесом досягнення
кінцевих результатів
За розрахунком кінцевого результату
Формування системи
підконтрольних показників

За визначенням слабких місць
За визначенням ступеня впливу внутрішніх і зовнішніх чинників

Визначення відхилень фактичних підконтрольних показників від планових

Місце і час виникнення відхилень

Формування
внутрішньої
документації та
звітності

Розмір відхилення
Відповідальні особи за відхилення

Визначення ступеня впливу відхилень на величину кінцевого результату

Прийняття адекватних рішень щодо планування економічної безпеки підприємства

Рис. 3.4. Етапи реалізації рішень щодо управління інформацією для
забезпечення економічної безпеки підприємства*
*Джерело: розроблено автором

Із

практичної

точки

зору

альтернативні

варіанти

управління

інформацією стосуються вибору найбільш оптимального руху інформації
підприємства в зовнішньому та внутрішньому середовищі, щоб досягалися
показники, які відповідають за рівень економічної безпеки підприємства. Для
забезпечення цього необхідно визначити напрями вивчення, захисту та руху
інформації,

у

результаті

чого

забезпечуватиметься

високий

рівень

економічної безпеки підприємства.
Серед напрямів вивчення, захисту та руху інформації виділяємо такі:
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1. Дослідження внутрішніх документів підприємства, що регулюють
безпечне використання співробітниками комп’ютерних робочих місць,
правила роботи в локальній мережі і правила роботи з мережею Інтернет.
2. Дослідження каналів витоку інформації, а також внутрішніх загроз
як головного чинника ризику інформаційної безпеки підприємства.
3. Розміщення та вивчення інформації в соціальних мережах і блогах з
метою вивчення конкурентного середовища.
4. Прийняття рішень щодо вивчення і розміщення інформації через
безпечне використання мобільних пристроїв співробітниками підприємства.
5. Розміщення інформації про підприємство через організацію його
представництва в мережі Інтернет. Моніторинг і вибір безпечного хостингу:
прийняття рішення про те, кому віддати перевагу – українським чи
зарубіжним провайдерам шляхом оцінки ризиків, переваг і недоліків.
6. Поширення інформації про підприємство через безпечний обмін
електронною поштою з погляду керівництва підприємства.
7. Розроблення заходів по захисту інформації, критичної для бізнесу,
від непередбаченої дії зовнішніх чинників (пожежа, повінь, вилучення
комп’ютерів і серверів перевіряючими органами тощо).
8. Моніторинг відгуків і коментарів про підприємство та його бренди в
мережі Інтернет.
9. Пошук можливостей адаптації до потреб підприємства новітніх
програмних продуктів для забезпечення захисту інформації підприємства.
10. Використання сучасних технологій захисту приміщення для
проведення переговорів, застосування яких не вимагає спеціальних знань.
Процеси

управління

інформацією

на

підприємстві

в

системі

забезпечення його економічної безпеки потрібно здійснювати в контексті
його інформаційної безпеки, умовою якої є зведення до мінімуму
можливостей заподіяння шкоди суб’єкту господарювання через неповноту,
несвоєчасність

і

недостовірність

інформації,

через

негативний

інформаційний вплив, негативні наслідки функціонування інформаційних
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технологій,

а

Забезпечення

також

через

економічної

несанкціоноване

безпеки на

поширення

інформації.

основі належного

управління

інформаційною системою є однією з головних задач стратегічного
управління суб’єктів господарювання. При цьому, успішне управління
інформаційним забезпеченням може створити передумови до зростання
доходів і зміцнення економічної безпеки.
Масив інформаційних ресурсів за умови вдалого управління ним
спроможний створити передумови формування належного рівня економічної
безпеки підприємства. Один із підходів до побудови системи забезпечення
інформаційної безпеки підприємства наведено на рис. 3.5.
Отже, забезпечення інформаційної безпеки повинно відбуватися в
рамках системи управління підприємством. Однією з ланок управління
підприємством є системи забезпечення економічної безпеки, яка у свою
чергу передбачає забезпечення інформаційної безпеки за джерелами та
видами інформації. При цьому можна виділити внутрішні та зовнішні
джерела інформації. Окремим елементом підсистеми захисту внутрішньої
інформації є процес захисту цієї інформації з метою недопущення
несанкціонованого доступу до неї та поширення, оскільки це може призвести
до непоправних втрат і загроз економічній безпеці. Зокрема, якщо певне
підприємство приймає рішення про виробництво певного продукту.
Відповідно для цього проводяться дослідження запитів споживачів,
виявляються їх бажання та вкладаються всі необхідні для випуску нового
продукту

інвестиційні

витрати

.У

разі

отримання

цієї

інформації

конкурентами, підприємство може втратити не лише вкладені кошти в
розробку продукту, а й потенційні надходження від реалізації, виражені
сотнями мільйонів гривень. Зважаючи на цей приклад можна констатувати,
що підсистема захисту інформації може виступати ключовою в системі
забезпечення економічної безпеки підприємств.
Дієвими

інструментами

захисту

електронної

інформації

на

підприємстві можуть бути як традиційні засоби програмного забезпечення,
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так і спеціалізовані програмні продукти, розроблення на замовлення
підприємств. Функціональність спеціальних програм можна формувати
таким чином, щоб доступ працівників підприємства надавався до інформації,
якою вони користується згідно з посадовими обов’язками. Якщо певна
інформація буде отримана сторонніми особами, то, знаючи її зміст, можна
встановити винного в розповсюдженні інформації. Однак підприємству
важливо не допускати таких випадків і контролювати добросовісність тих,
хто

працює

з

важливою

інформацією,

безперервно

контролювати

функціональність самої системи.
Заходи з управління підприємством
Інформаційне
забезпечення

Система забезпечення економічної безпеки

Підсистема забезпечення інформаційної безпеки

Формування внутрішньої інформації

Обліково-економічна
Виробничо-технічна
Кадрово-інтелектуальна

Клієнтська база

Формування зовнішньої інформації

Органи державного
управління

Нормативноправова база

Стан політичного
життясуспільства

Світові та
внутрішні
економічні процеси

Наукові розробки

Стан розвитку та
доступності досягнень
НТП

Хмарні технології

Конкурентне середовище

Клієнтська база
Ресурси захисту інформації

Партнерське
середовище
Середовище
споживчого
сектору

Ресурси збору та освоєння інформації

Адаптація інформації та прийняття рішень для
підвищення економічної безпеки

Рис. 3.5. Проектована схема управління інформацією в системі
забезпечення економічної безпеки підприємства*
*Джерело: розроблено автором
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Щодо паперової та усної інформації, а також вираженого в
матеріальній формі інформаційного контенту, то її захист потрібно
налагоджувати шляхом контролю за накопиченням важливої інформації,
використанням, рухом та архівуванням. По можливості варто не допускати
ситуацій,

коли

якась

інформація,

не

втративши

актуальності,

не

використовується, оскільки випадки її неправомірного використання можуть
завдати значної шкоди економічній безпеці підприємства. Запропонована
схема управління інформацією в системі забезпечення економічної безпеки
підприємства, крім заходів з управління інформацією та її захистом, на думку
автора, повинна передбачати заходи з упровадженню інформації та засобів її
захисту в методики управління економічною безпекою підприємства. У
практиці

управління

діяльністю

підприємств

накопичений

значний

методичний інструментарій оцінки економічної безпеки, деякі елементи
якого використано в цій роботі. У разі автоматизації розрахунків отримання
параметрів економічної безпеки, змінюючи їх у ручному режимі можна
досягти

оптимальних

значень

вихідних

даних,

які

слугуватимуть

інформаційними орієнтирами для досягнення відповідними структурними
підрозділами підприємств. Зокрема, якщо прогнозувати дані щодо показників
платоспроможності підприємства, то для цього необхідно мати дані стосовно
розмірів власного та позичкового капіталу, а також оборотних активів.
Змінюючи значення власного та позичкового капіталу в автоматизовані
формі програмного продукту MS Excel, можна досягти бажаного значення
показників платоспроможності, що буде завданням для економічного відділу
з корегування структури капіталу. За допомогою інших програмних
продуктів можна виконувати значно складніші операції з використання
інформації та прогнозувати напрямки її вдосконалення.
У результаті моделювання та використання інформації отримуються
певні показники, які характеризують економічну безпеку підприємства. У
випадку негативних значень показників керівництву підприємства потрібно
корегувати вихідні дані, які допоможуть забезпечити належний рівень
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показників економічної безпеки. Цей процес може створювати нові джерела
інформації, які в сукупності з наявними потребуватимуть відповідного
захисту та управління, що супроводжуватиметься круговим процесом
управління інформацією в системі забезпечення економічної безпеки.
Для вирішення завдань щодо забезпечення економічної безпеки
підприємства, на погляд автора, доцільно використати вдосконалену модель
комплексного інформаційного забезпечення системи економічної безпеки
підприємства, яку наведено на рис. 3.6.
Забезпечення підприємства
достовірною інформацією,
необхідною для ефективного
управління та вдосконалення
виробничої діяльності
Підсистема інформаційного
забезпечення

Безпека
інформаційного
середовища
підприємства
Комплексна система
інформаційної безпеки

Пошук інформації

Систематизація й аналіз
отриманої інформації
Підготовка аналітичних
документів
Доведення інформації до
керівників підприємства й
керівників його структурних
підрозділів

За необхідності
уточнення і пошук
додаткової необхідної
інформації

При необхідності
уточнення
розроблення
додаткових
аналітичних
документів

Захист інформаційних ресурсів і
інтелектуальної власності
підприємства від
несанкціонованого доступу

Підсистема захисту інформації
та інтелектуальної власності

Організаційні заходи щодо
захисту інформаційних ресурсів

Інженерно-технічні засоби
попередження
несанкціонованого доступу до
інформаційних ресурсів
підприємства
Правовий захист інформації та
інтелектуальної власності
підприємства

Впровадження інформації та засобів її захисту в методики управління економічною
безпекою підприємства
Моделювання параметрів економічної безпеки підприємства з використанням усього
необхідного масиву інформації
Аналіз результатів, формування відповідних висновків, корегування звітних даних і
створення нових масивів інформації для дослідження

Рис. 3.6. Механізм управління інформацією в системі забезпечення
економічної безпеки підприємства*
* Джерело: розроблено автором
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З огляду на те, що в остаточному підсумку головною метою будь-якої
системи безпеки є забезпечення стійкого функціонування й розвитку
підприємства,

при

управлінні

інформацією

з

метою

забезпечення

економічної безпеки підприємства основну увагу необхідно постійно
приділяти вирішенню таких завдань: забезпечення власників підприємства
необхідною інформацією для прийняття рішень на стратегічному й
тактичному рівнях керування; своєчасне виявлення небезпек, загроз і ризиків
для

діяльності

підприємства;

запобігання

небезпекам,

загрозам

і

неприйнятним ризикам для діяльності підприємства; захист інформації та
інтелектуальної власності від протиправних зазіхань; віднесення інформації
до категорії обмеженого доступу (службової таємниці); прогнозування та
вчасне

виявлення

загрози

безпеки

інформаційним

ресурсам

та

інтелектуальній власності; вчасне виявлення причин і умов, які сприяють
спричиненню фінансового, матеріального й морального збитку підприємству,
порушенню його нормального функціонування й розвитку; створення умов
функціонування з найменшою ймовірністю реалізації загроз безпеці
інформаційним ресурсам і спричиненню різних видів збитку; створення
механізмів і умов оперативного реагування на загрози інформаційній безпеці
та прояву негативних тенденцій у їхньому функціонуванні; забезпечення
ефективного припинення зазіхань на інформаційні ресурси та інтелектуальну
власність на основі правових, організаційних та технічних заходів і засобів
забезпечення безпеки; створення умов для максимально можливого
відшкодування й локалізації збитку інформаційним ресурсам підприємства,
який завдається неправомірними діями фізичних та юридичних осіб, і тим
самим послаблення можливого негативного впливу наслідків порушення
інформаційної безпеки.
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3.2. Розроблення моделі управлiння iнфoрмацiєю в системі
забезпечення

екoнoмiчнoї

безпеки

вiтчизнянoгo

пiдприємства

з

викoристанням сучасних технoлoгiй
Наявні економічні умови господарювання підприємств в Україні
супроводжуються необхідністю побудови моделей управління інформацією,
які дають змогу підвищити їхню фінансову стійкість і створити передумови
для забезпечення високого рівня економічної безпеки. Комплексний характер
параметрів економічної безпеки підприємств потребує врахування значної
кількості факторів, що задіяні в моделі управління інформацією підприємств.
Для керівного складу суб’єктів господарювання надзвичайно важливо
налагодити процеси управління інформаційним забезпеченням підрозділів
таким чином, щоб усі інформаційні ресурси давали виключно позитивні
результати для економічних результатів роботи.
Варто

зазначити,

що

довгостроковий

розвиток

підприємства,

забезпечення його конкурентоспроможності, комерційного успіху і стійкого
положення на ринку залежать від ефективного стратегічного управління й
успішної реалізації стратегії. За наслідками досліджень ІT Leadershіp
Academy, така ймовірність становить усього 49% [163], тобто половина
підприємств не реалізує стратегію і, перш за все, через помилки
менеджменту.
Механізм прийняття підходів до управління інформацією з метою
забезпечення економічної безпеки підприємства розглянуто як особливий
різновид

і

відносно

самостійну,

локальну

підсистему

управління

підприємством. Запропонована концепція управління загальносистемними
характеристиками системи економічної безпеки підприємства вирішує
проблему вдосконалення процесів управління інформацією за рахунок
використання сучасних технологій та показників і методик оцінювання
ефективності.
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Для

кожного

аспекту

визначається

група

показників,

що

характеризують ступінь реалізації цілей. Показники мають кількісне
вимірювання.

При

їх

виборі

необхідно

виключати

суперечність

і

дублювання, що є важливим для координування завдань і цілей на всіх
рівнях стратегічного управління. Показники та їхня взаємодія при
забезпеченні певного рівня економічної безпеки конкретизуються в
стратегічній карті. Підбір показників, відображених у стратегічній карті,
здійснюється в такому порядку: фінанси – клієнти – внутрішні процеси –
навчання і розвиток. Збалансованість і узгодженість обраних показників
проводяться у зворотному напрямі [186], при цьому враховується логіка
причинно-наслідкових зв’язків показників (рис. 3.7).
Місія
бачення

Стратегія

Вибір підходів
Бізнес-стратегія
Фінанси

Ресурсна стратегія

Клієнти

Внутрішні
бізнес-процеси

Навчання та
розвиток

Оцінка причинно-наслідкових зв’язків

Рис. 3.7. Загальний вигляд збалансованої системи підходів*
*Джерело: розроблено автором

Складання календарного плану робіт з проекту розроблення механізму
забезпечення

економічної

безпеки

підприємства

з

використанням

інформаційного забезпечення системи збалансованих показників пов’язане з
побудовою детальних графіків для оперативного управління на рівні
відповідальних виконавців. Графік затверджується керівником проекту і є
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робочим інструментом як для управління й узгодження на нарадах і для здачі
робіт. Основна ціль – скоротити до мінімуму тривалість проекту.
Терміни робіт залежать від планованої кількості виконавців і можуть
коректуватися залежно від проекту. Організація діяльності з проекту
закінчується розробленням регламенту проведення відповідних робіт. Далі
проводиться стратегічний аналіз, вивчаються й аналізуються стратегія і
стратегічні цілі, конкурентне оточення підприємства, ланцюжок створення
вартості. Розроблення перспектив «фінанси», «клієнти», «бізнес-процеси»,
«потенціал» стратегічної карти полягає у визначенні та формулюванні
загальних і специфічних стратегічних цілей, що є основою механізму
забезпечення економічної безпеки підприємства з використанням системи
збалансованих показників. Спочатку стратегічні цілі розробляються, потім
відбираються не більше 4-5 шт. і документуються. Цілі повинні бути
значущі, стисло і конкретно сформульовані.
На рис. 3.8 наведемо зв’язок розроблюваного механізму з бюджетами.
Стратегічне і оперативне управління

СЗП,

Стратегія

фінанси,
клієнти,
бізнеспроцеси,
персонал

Поточна
діяльність,
запити,
переговори,
виробництво

Функціональні
бюджети
Інвестиційний
бюджет
Стратегічний бюджет
Бюджет затрат на
персонал

Контроль бюджетів

Бачення

Бюджет на
стратегічні заходи по

СЗП

Рис. 3.8. Зв’язок механізму забезпечення економічної безпеки з
використанням системи підходів управління інформаційним забезпеченням
економічної безпеки підприємства*
*Джерело: розроблено автором
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Розроблення і впровадження процесів зворотного зв’язку полягають у
розробленні заходів, процедур і механізмів формування і отримання
фактичних значень за показниками економічної безпеки для цілей
проведення планфактного контролю і в розробленні процесів коректування
стратегічних цілей і показників (рис. 3.9).
Плани проекту.
Ресурси.
Інструменти.
Технології.

Інформація

Реалізація
збалансованої
системи
показників

Реалізація проекту.
Реалізація стратегії

Формування масиву даних для оцінки та прогнозування економічної
безпеки підприємства
Корегування
стратегічних цілей,
показників і заходів

Використання
отриманої інформації
для формування
оціночних параметрів
економічної безпеки
підприємства

Звітність (порівняння планових і фактичних показників)
Оцінка реалізація Коментарі відносно
стратегії розвитку
досягнення цілей
1. Загальна
1. Оцінка ступеня
інформація про
досягнення цілей:
стратегію:
- стан;
- стан;
- тренд.
- тенденції.
2. Коментарі
2. Коментарі:
- базові стратегічні
напрями, %
- перспективи зміни
СЗП

Звітність за
заходами
1. Фактичні дані:
- значення на дату
початку;
- прогнозне
значення;
- ступінь
досягнення;
- корегування
змісту;
- використання
ресурсів.
2. Стан
3. Напрями зміни.
4. Коментарі

Рис. 3.9. Модель використання інформації за проектом упровадження
підходів управління інформацією в оцінці та прогнозуванні економічної
безпеки підприємства
*Джерело: розроблено автором

Для того щоб скласти програму реалізації механізму інформаційного
забезпечення економічної безпеки на основі системи збалансованих
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показників, для підприємств промисловості можна запропонувати проект під
назвою «Розроблення підходів управління інформацією». Цей проект
передбачатиме використання інформаційного забезпечення, що регулює
діяльність підприємства, а також може мати вплив на зростання економічної
безпеки за умови раціональної апробації в конкретній виробничо-збутовій
діяльності. Виділимо цілі, завдання й етапи проекту.
Упровадження підходів управління інформацією починається з:
1) рішення вищого керівництва про впровадження підходів управління
інформацією;
2) затвердження бачення і стратегії;
3) розроблення варіанта структури підходів управління інформацією
згідно з планами зростання економічної безпеки, визначення перспектив і
формування стратегічних цілей;
4) узгодження між собою перспектив причинно-наслідкових зв’язків
стратегічних цілей підприємства.
Ціль проекту розроблення підходів управління інформацією –
забезпечення оптимального рівня економічної безпеки підприємства з
використанням наявного інформаційного забезпечення на основі побудови
збалансованої системи показників.
Для досягнення цілей проекту необхідно вирішити такі завдання:
розроблення причинно-наслідкових зв’язків; розроблення корпоративної
рахункової карти; розроблення плану стратегічних заходів і стратегічного
бюджету; розроблення і впровадження підходів управління інформацією, що
дасть змогу отримати оптимальний рівень економічної безпеки підприємства
з використанням наявного і потенційного інформаційного забезпечення.
Розроблення механізму інформаційного забезпечення економічної
безпеки

з

використанням

інформаційного

забезпечення

на

основі

збалансованої системи показників відповідно до сформульованих завдань
розбивається на чотири етапи (табл. 3.1).

142

Таблиця 3.1
Етапи розроблення механізму інформаційного забезпечення економічної
безпеки з використанням підходів управління інформацією підприємства*
№ етапу
Етап 1
Етап 2
Етап 3

Назва етапу
Розроблення корпоративних причинно-наслідкових зв’язків
Розроблення корпоративної рахункової карти
Розроблення плану стратегічних заходів. Розроблення
стратегічного бюджету
Етап 4
Упровадження системи збалансованих показників на
корпоративному рівні
*Джерело: розроблено автором

Тривалість
4 тижні
5 тижнів
4 тижні
3 тижні

Сучасними підходами до інформатизації є: передача даних за
допомогою файлів; розроблення програм інтеграції «точка-точка»; інтеграція
баз даних за допомогою шлюзів; вирівнювання технологічних стеків
(міграція успадкованих баз даних у стандартні); технологія інтеграції
корпоративних додатків (Enterprіse Applіcatіоn Іntegratіоn – EAІ); технологія
Web-сервісів; інтеграція при розробленні промислового програмного
забезпечення; інтегрований набір корпоративних додатків (ERP, CRM, SCM);
консолідація (однорідний технологічний стек); консолідація серверів і баз
даних; технологія розподіленої обробки даних (GRІD Cоmputіng) [206].
Більш детально розглянемо кожний з етапів. У табл. 3.2 наведено
розробку причинно-наслідкових зв’язків.
Таблиця 3.2
Встановлення причинно-наслідкових зв’язків*
№
зп
1
1
1.1
1.2
1.3
2

Роботи

Результати

2

3

Організація робіт за проектом
Визначення складу і формування робочої групи
Наказ про створення робочої
проекту
групи проекту
Розроблення календарного плану робіт за проектом
Календарний план робіт за
проектом
Розроблення регламенту проведення робіт за
Регламент проведення робіт за
проектом
проектом
Стратегічний аналіз
Звіт за результатами аналізу
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1
3
3.1

3.2

3.3

4

Продовження табл. 3.2
2
3
Розроблення перспектив «фінанси», «клієнти», «бізнес-процеси», «потенціал»
стратегічної карти
Визначення і формулювання загальних фінансових,
клієнтських, внутрішніх/процесних цілей і цілей по
перспективі «потенціал»
Перелік цілей
Визначення і формулювання специфічних фінансових,
клієнтських, внутрішніх/процесних цілей і цілей по
перспективі «потенціал»
Визначення причинно-наслідкових зв’язків між
Стратегічна карта по
цілями по перспективах
перспективах «фінанси»,
«клієнти», «бізнес-процеси»,
«потенціал»
Перевірка збалансованості стратегічних цілей,
Корпоративна стратегічна
розроблення й узгодження підсумкової корпоративної
карта
стратегічної карти
* Джерело: розроблено автором

Розподіл відповідальності за досягнення планових значень показників
економічної безпеки і введення цих показників у систему мотивації
справляють вирішальний вплив на успіх або невдачу при реалізації планів.
Для мотивації співробітника цілі повинні бути досяжними з його точки зору,
тобто повинна простежуватися приваблива для співробітника залежність між
необхідним результатом і очікуваною винагородою. Алгоритм розробки
системи мотивації, заснованої на формуванні параметрів економічної безпеки
з використанням системи збалансованих показників наведено на рис. 3.10.
Концепція
системи
узгодження цілей

Практичність, тобто
можливість
реалізації системи
мотивації

Концепція системи
оплати праці

Збалансоване
співвідношення між
розміром оплати
праці і досягнутими
результатами

Визначення
цільового процесу
системи мотивації

Розуміння
повʼязаності цілей і
системи оплати
праці

Рис. 3.10. Алгоритм розробки системи мотивації праці в рамках
інформаційного забезпечення економічної безпеки підприємства*
*Джерело: розроблено автором

144

Документування включає проектну документацію, необхідну для
впровадження механізму інформаційного забезпечення економічної безпеки з
використанням збалансованої системи показників. До складу документації
входять: календарний план робіт за проектом; регламент проведення робіт за
проектом; корпоративна стратегічна карта; рахункова карта; перелік
стратегічних заходів; матриця відповідальності за реалізацію заходів;
матриця відповідальності за показники економічної безпеки; стратегічний
бюджет; схеми процесів.
Документування є заключним етапом проекту розроблення механізму
інформаційного

забезпечення

економічної

безпеки

з

використанням

збалансованої системи показників. Після впровадження цього механізму
необхідно забезпечити послідовне використання системи збалансованих
показників та її інтеграцію в управлінські процеси.
Ґрунтуючись на вищевикладеному, за допомогою впровадження
збалансованої
забезпечення

системи
економічної

показників
безпеки

для

зростання

підприємства

інформаційного

можна

підвищити

поінформованість працівників про стратегію підприємства і забезпечити
відповідальність за етапи її реалізації, мотивуючи кадровий потенціал.
Збалансована система показників може стати ефективним інструментом
управління. Взаємопов’язані показники дадуть змогу враховувати реальну
ситуацію і при раціональних витратах ресурсів досягати стратегічних цілей
економічної безпеки на всіх рівнях управління.
Визначення причинно-наслідкових зв’язків між цілями розкриває
взаємні ефекти, що виникають при досягненні цілей, формує у керівника
розуміння значення окремих цілей, пояснює значення управлінських
показників, сприяє кращому усвідомленню цілей, налагодженню співпраці
між керівниками, створює модель, що пояснює шляхи досягнення успіху [5,
с. 207]. У табл. 3.3 наведено корпоративну рахункову карту. Для
однозначного розуміння ступеня досягнення поставлених завдань у кожній
стратегічній

цілі

рекомендується

використовувати

не

більше

двох
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показників. Показники повинні бути перевірені на придатність, наприклад,
джерела даних, частота виміру значень, наявність планових значень.
Таблиця 3.3
Корпоративна рахункова карта за проектом розроблення механізму
інформаційного забезпечення економічної безпеки підприємства
з використанням системи збалансованих показників*
№
зп
1

Роботи

Результати

Визначення корпоративних показників результативності для фінансових та
клієнтських цілей, а також для цілей по перспективі «бізнес-процеси» і «потенціал»
1.1
Визначення і формулювання фінансових, клієнтських
Перелік показників
показників і показників по перспективі «бізнес-процеси» і
«потенціал»
1.2
Визначення причинно-наслідкових зв’язків між
Рахункова карта по
фінансовими, клієнтськими показниками і показниками по
перспективах
перспективі «бізнес-процеси» і «потенціал» і розроблення
рахункової карти по перспективах
2
Формулювання значень корпоративних показників на
Таблиця планових
планові періоди
значень корпоративних
показників
3 Розроблення підсумкової корпоративної рахункової карти Корпоративна рахункова
карта
*Джерело: розроблено автором

У табл. 3.4 представлено розробку стратегічних заходів і стратегічного
бюджету. Спочатку формулюються заходи, потім будується матриця заходів,
яка дає змогу наочно уявити, досягненню якої мети сприяє той або інший
захід. Далі визначаються відповідальні за реалізацію заходів і узгоджуються
самі заходи. Після формулювання заходів необхідно оцінити витрати на їх
реалізацію. Заходи розбиваються на такі групи: 1) заходи, здійснювані в
повному обсязі; 2) заходи, здійснювані з обмеженням ресурсів; 3) заходи, що
відкладаються на більш пізній термін. Розроблення стратегічного бюджету
полягає в плануванні вартості, тобто визначенні плану витрат: скільки, кому,
коли і за що будуть виплачуватися кошти при проведенні стратегічних
заходів. Застосування бюджетування дає змогу контролювати вартість
стратегічних заходів збалансованої системи показників на кожному з етапів.
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Таблиця 3.4
Розробка стратегічних заходів і стратегічного бюджету за проектом
розроблення механізму інформаційного забезпечення економічної безпеки
підприємства з використанням системи збалансованих показників*
№
Роботи
Результати
зп
1
Розроблення стратегічних заходів
1.1
Формулювання стратегічних заходів
Перелік стратегічних заходів
1.2 Розроблення матриці формування стратегічних заходів Матриця формування заходів
1.3 Аналіз відповідності і достатності стратегічних заходів
Результати аналізу.
корпоративним стратегічним цілям і ключовим
Пропозиції по доробці
показникам результативності
переліку стратегічних заходів
1.4 Визначення відповідальних за реалізацію стратегічних Матриця відповідальності за
заходів
реалізацію заходів
2
Розроблення стратегічного бюджету заходів
2.1
Оцінка вартості стратегічних заходів
Бюджет вартості заходів
2.2
Розроблення стратегічного бюджету
Стратегічний бюджет
*Джерело: розроблено автором

Якщо заходи, заплановані для досягнення стратегічних цілей підходів
управління інформацією, реалізуються згідно з планом і бюджетом, то
контролінг бізнес-процесів набуває пріоритетного значення. Оскільки
типовими заходами такого роду є проекти, наприклад управління ключовими
клієнтами, проект упровадження нового програмного продукту і т.д., то
необхідною є наявність злагодженої системи проект-контролінгу в рамках
контролінгу

бізнес-процесів.

У

табл.

3.5

наведемо

послідовність

упровадження механізму забезпечення економічної безпеки з використанням
системи

збалансованих

показників

з

використанням

інформаційного

забезпечення.
Запропонований автором проект базується на визначенні основних
етапів і робіт, тривалості й вартості, дасть змогу забезпечити якісне
розв’язання завдань з управління інформаційним забезпеченням економічної
безпеки підприємства. Проект може бути реалізований за допомогою
здійснення таких чотирьох етапів: розроблення корпоративних причиннонаслідкових зв’язків, корпоративної рахункової карти, плану стратегічних
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заходів,

бюджету,

упровадження

системи

збалансованих

показників.

Визначено функціональний розподіл праці в проектній групі з розроблення
збалансованої системи показників для забезпечення економічної безпеки,
наведено зв’язок збалансованої системи показників з бюджетами, описано
алгоритм розробки системи мотивації.
Таблиця 3.5
Впровадження процесу інформаційного забезпечення економічної безпеки
з використанням системи збалансованих показників*
№
Роботи
Результати
зп
1 Розподіл відповідальності за досягнення планових значень Матриця відповідальності
і введення показників економічної безпеки в систему
за показники економічної
мотивації
безпеки
2
Розроблення і впровадження процесів зворотного зв’язку
2.1 Розроблення процесів, процедур формування і отримання
Схеми формування
фактичних значень за показниками для цілей проведення
фактичних значень
план-фактного контролю
показників
2.2
Коректування цілей і показників
Схеми процесів
3
Документування
Регламентуючі документи
*Джерело: розроблено автором

Керівником проекту призначається представник вищого керівництва
підприємства. Його завдання полягає в координації діяльності команди
проекту, а також у поясненні концепції всередині підприємства. До процесу
розроблення необхідно залучати велику кількість керівників підприємства і
сторонніх досвідчених консультантів для досягнення чіткості та відвертості
заходів,

що

проводяться,

забезпечили

розширення

досвіду

інших

підприємств у побудові підходів управління інформацією.
Складемо таблицю функціонального розподілу праці в проектній групі
з розроблення механізму забезпечення економічної безпеки підприємства з
використанням інформаційних ресурсів на основі системи збалансованих
показників. Схема функціонального розподілу праці в проектній групі з
розроблення підходів управління інформацією створюється з метою
впорядкування розподілу праці, ліквідації дублювання при виконанні
окремих функцій, більш рівномірного завантаження співробітників, а також
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для складання чіткого балансу прав реалізації функцій за проектом. При
цьому використовуються такі буквені символи: О – відповідає за виконання
даної функції, організує її виконання, готує і оформляє остаточний документ;
І – представляє інформацію для виконання даної функції; У – бере участь у
виконанні даної функції; Р – ухвалює рішення, затверджує, підписує
документ; Ко – консультації; С – узгоджує документи та окремі питання під
час виконання функції; К – контролює. Схематичне зображення цих символів
наведено в табл. 3.6.
Таблиця 3.6
Функціональний розподіл праці в проектній групі з розроблення підходів
до управління інформацією *
Роботи

Керівни Керівник Зовніш Фахівці Фахівці Фахівці Фахівці Власни- Фахівці
к
проекту
ні
відділу підрозділу фінансо відділу
ки
відділу
підприєконсуль розвитк контролінг -вого кадрів бізнес- збуту
мства
-танти
у
у бізнес- відділу
процесі
процесів
в
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Розроблення корпоративної стратегічної карти і причинно-наслідкових зв’язків
1.1. Організація робіт за
Р, К
Р,К
Ко
проектом
1.2. Стратегічний аналіз
Ко
О
Ко,С
У
1.3. Розроблення
перспектив «фінанси»,
«клієнти», «бізнесР,К
Ко
І
Ко,С,І,К
І, О
І, О
І, О
І, О
процеси», «потенціал»
стратегічної карти
1.4. Перевірка
збалансованості
стратегічних цілей,
Р, К
О, С
Ко
І
Ко,С,І,К
І, О
І, О
І, О
І, О
розроблення плану
забезпечення економічної
безпеки підприємства
2. Розроблення корпоративної рахункової карти
2.1. Визначення
корпоративних
показників
результативності для
фінансових та
Р,К
Ко
О, І
Ко,С
О, І
О, І
О, І
О, І
клієнтських цілей, а
також для цілей по
перспективі «бізнеспроцеси» і «потенціал»
2.2. Формулювання
значень корпоративних
Р,К
Ко
О, І
Ко,С
О, І
О, І
О, І
О, І
показників на планові
періоди
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Продовження табл. 3.6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.3. Розроблення
підсумкової
Р,К
О,С
Ко
О, І
Ко,С
О, І
О, І
О, І
О, І
корпоративної рахункової
карти
3. Розроблення стратегічних заходів. Розроблення стратегічного бюджету
3.1. Розроблення
Р,К
Ко
О, І
Ко,С
О, І
О, І
О, І
О, І
стратегічних заходів
3.2. Розроблення
стратегічного бюджету
Р,К
О, С
Ко
О, І
Ко,С
О, І
О, І
О, І
О, І
заходів
4. Упровадження системи збалансованих показників для забезпечення економічної безпеки підприємства
4.1. Розподіл
відповідальності за
досягнення планових
значень і введення
Р,К
О
Ко
У
Ко,С
У
У
У
У
показників у систему
забезпеченян економічної
безпеки
4.2. Розроблення і
впровадження процесів
Р,К
Ко
У
О
У
У
У
У
зворотного зв’язку
4.3. Документування
Р,К
Р,К
У
У
У
У
У

*Джерело: розроблено автором

Отже, запропонований проект базується на визначенні основних етапів
і робіт, тривалості й вартості, дасть змогу забезпечити якісне розв’язання
завдань з управління інформаційним забезпеченням економічної безпеки
підприємства.
Для

промислових

підприємств

раціональна

реалізація

підходів

управління інформацією з використанням зовнішньої та внутрішньої
інформації дасть змогу підвищити рівень економічної безпеки, головним
індикатором якої може бути розмір прибутку.
Обов’язковим елементом побудови планів управління інформаційним
забезпеченням на основі системи збалансованих показників для забезпечення
економічної безпеки підприємства є їх зростаюче розміщення по рівнях
ієрархії підприємства. Під зростаючим розміщенням потрібно розуміти
розробку завдань з реалізації системи забезпечення економічної безпеки
підприємства через управління інформаційними потоками на операційному
рівні з використанням регламентуючих документів.
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За допомогою цього процесу підприємство вирішує такі завдання:
частковий розподіл збалансованих показників за структурними підрозділами;
делегування завдань і відповідальності; відображення внеску підрозділів у
реалізацію загальної стратегії, створення можливостей для творчого розвитку
співробітників підприємства прийнятої до реалізації стратегії.
Залежно від цілей підприємства і набору показників по кожній з
чотирьох базових груп визначаються напрями діяльності, що є частиною
програми підвищення економічної безпеки (табл. 3.7).
Таблиця 3.7
Напрями діяльності промислового підприємства з використання інформації
для забезпечення економічної безпеки на основі системи збалансованих
показників*
Стратегічна мета

Показник

1

2

Зростання капіталізації
(прибутковість
підприємства)
Забезпечення зниження
витрат

Чистий прибуток
Рівень витрат обігу

Напрям діяльності для
досягнення стратегічних
цілей
3
Фінанси
Сегментація ринку і
позиціонування товарів
Оптимізація технологічних і
збутових процесів

Зростання доходів від Дохід від продажу товарів Формування маркетингової
збільшення обсягу
політики
продажів
Клієнти (споживачі)
Підвищення споживчого Кількість постійних і
Формування клієнтської
попиту
нових покупців
бази

Забезпечення низьких
цін

Індекс цін

Розроблення цінової
політики

Економія часу
Час, затрачуваний на
Організація виробничовиробництва і реалізації виробництво і збут товарів
збутових процесів
продукції
Внутрішні бізнес-процеси
Забезпечення товарного
Широта і глибина
Розроблення асортиментної
асортименту в
асортименту в середньому
політики
середньому і низькому і низькому діапазоні цін
діапазоні цін

Завдання для підвищення
економічної безпеки
4
Проведення SWОТ-аналізу і
РЕSТ-аналізу
Упровадження карт-схем
руху готової продукції
з метою мінімізації витрат
Проведення заходів
з підвищення попиту

Ведення бази даних
покупців, введення
в систему мотивації
співробітників заохочення
за збільшення числа
покупців, розроблення
переліку сервісних послуг
Аналіз цін на ринку і
встановлення оптимальних
цін, розроблення системи
знижок, організація
розпродажів і акцій
Використання новітніх
технологій і прогресивних
методів торгівлі
Аналіз рівня попиту на
товари
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Продовження табл. 3.7
1
2
Забезпечення
Кількість дилерів у різних
оптимальної структури регіонах та інших країнах
дилерської мережі

Підвищення іміджу
підприємства

Кількість РR-акцій

3
Забезпечення
конкурентоспроможності

Розроблення програми
рекламної кампанії

Досягнення міцних
Ступінь виконання
Вибір постачальників і
взаємин з
постачальниками
робота з ними
постачальниками
договірних зобов’язань
Зниження рівня
Питома вага
Оптимізація рівня
адміністративних витрат адміністративних витрат у адміністративних витрат
загальних витратах обігу
Навчання і розвиток
Підвищення
Питома вага
Упровадження сучасних
автоматизації
автоматизованих операцій автоматизованих систем
виробничоуправління
технологічних процесів
Підвищення
організаційної
відповідності
Підвищення рівня
кваліфікації
співробітників
Зниження плинності
кадрів

4
Аналіз рентабельності
магазинів, що входять у
торгову мережу. Оцінка
радіуса охоплення для
конкретного магазина
торгової мережі
Аналіз впливу рекламних
заходів на стимулювання
збуту
Створення бази даних
постачальників
Визначення резервів
зниження адміністративних
витрат
Аналіз ринку програмних
продуктів і розроблення
плану впровадження
автоматизованих систем
управління
Упровадження систем
управління якістю

Співвідношення між
Оптимізація організаційної
різними категоріями
структури
працівників
Кількість співробітників,
Навчання і розвиток
Організація підвищення
що пройшли курси
персоналу
кваліфікації співробітників
підвищення кваліфікації
Рівень задоволеності
Формування кадрового
Проведення заходів,
співробітників
потенціалу
спрямованих на підвищення
корпоративної культури,
встановлення коефіцієнтів
до заробітної плати

* Джерело: розроблено автором

У процесі побудови механізмів забезпечення економічної безпеки
підприємства слід ураховувати недоліки системи збалансованих показників,
а саме: відсутність відповідальності за загальний результат; спрямованість на
управління активами і ресурсами, а не на їх функціонування. Однак, якщо
стратегічна

карта

інформаційного

забезпечення

економічної

безпеки

розроблена грамотно, то використання збалансованої системи показників як
інструменту

управління

дасть

змогу

мінімізувати

інтелектуальні

та

матеріальні витрати підприємств.
Реалізація
економічної

заходів

безпеки

підвищення

підприємства

інформаційного

може

здійснюватися

забезпечення
на

основі

стратегічної карти, яка повинна бути забезпечена організаційними та
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фінансовими ресурсами. Важливим є також визначення особливостей
упровадження стратегічної системи показників і напрямів діяльності, що
сприяють реалізації стратегії. Перш за все, підприємство повинно мати
достатньо засобів для реалізації системи збалансованих показників,
включаючи фінансові та людські ресурси, що дають змогу вирішити завдання
операційного рівня.
Наступним напрямом є розподіл обов’язків з реалізації механізму
забезпечення

економічної

безпеки

підприємства.

У

розробленні

та

впровадженні стратегічних карт із забезпечення економічної безпеки можуть
брати участь як працівники підприємства, так і залучені зі сторони
кваліфіковані фахівці. Як показує практика в західних підприємствах, ефект
від упровадження стратегічних карт власними зусиллями становить 27%, а
залучення зовнішніх консультантів дає можливість досягти ефекту до 93%
[17]. Варто враховувати, що участь консультантів спричинить збільшення
вартості розробки механізму забезпечення економічної безпеки підприємства
на основі інформаційного забезпечення системи збалансованих показників. З
метою злагодженої та плідної роботи потрібно враховувати, що кількісний
склад розробників, залежно від масштабів підприємства, може становити 515 осіб.
Отже, серед підходів до управління інформацією існують такі:
функціональний,

системний,

процесний,

комплексний,

ситуаційний,

інтеграційний і динамічний, що передбачають визначення основних етапів і
робіт, їх тривалості й вартості.
3.3. Економічна результативність моделі управління інформацією
в системі забезпечення економічної безпеки вітчизняного підприємства
Ефективність оцінки альтернативних варіантів руху інформації з метою
забезпечення економічної безпеки підприємства може базуватися на
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використанні сучасних технічних прийомів та економічних моделей.
Інформаційним технологіям необхідний не лише рух, а й параметри руху.
Досить часто в підприємницькій діяльності виникає необхідність
прийняття рішення щодо вибору кращих та ефективніших інформаційних
технологій (ІТ). Вирішення цього завдання є складною і багатогранною
проблемою. У зв’язку з цим актуальним стає вибір методів і прийомів
теоретичного

і

прикладного

характеру,

розробленню

та

прийняттю

економічно

що

сприяють

обґрунтованих

успішному
і

досить

аргументованих управлінських рішень з упровадження ІТ. Для цього
потрібно провести оцінку пріоритетності.
За допомогою моделі проведемо обґрунтування інформаційного
забезпечення економічної безпеки та визначимо його ефективність. Можна
прийняти правильне рішення з упровадження інформаційних технологій за
допомогою

критеріїв

вибору

оптимального

рішення

−

визначити

найефективніший варіант вкладання коштів у інформатизацію підприємства.
Так, на підприємстві постає питання вибору альтернативної стратегії щодо
вкладання коштів в інформатизацію діяльності: x1 – використання вже
наявних ІТ, тобто працювати на вже впроваджених; x2 – розроблення власних
програм; x3 – вкладання коштів у сучасні ІТ.
У зв’язку з тим, що промислове підприємство, як і будь-яке інше, є
відкритою системою, необхідно враховувати, що процес адаптації служить
механізмом, який дає змогу встановити чіткий причинно-наслідковий зв’язок
між інтенсивністю ресурсних потоків і рівнем внутрішньої самоорганізації
системи. Під впливом зовнішніх чинників відкрита система постійно
трансформується навколо емпірично середньозваженого стану – атрактора.
Таким чином, управління економічною безпекою підприємства
повинно базуватися на принципах забезпечення її раціонального рівня, який
не обмежує можливості прогресивного розвитку системи та одночасно
резервує ресурси для підтримки стабільності граничних умов, ураховуючи
дуалістичний характер впливу інвестиційно-інноваційної діяльності на стан
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економічної безпеки. Ураховуючи вищезазначене, варто підкреслити, що
важливим елементом і метою ефективного управління економічною
безпекою підприємства є забезпечення її раціонального рівня. При цьому
раціональність у контексті забезпечення рівня економічної безпеки варто
розуміти як баланс своєчасної, адекватної реакції підприємства на зміни
зовнішнього та внутрішнього середовищ, тобто її відповідність потенційним
руйнівним наслідкам дії загроз.
Для прийняття альтернативного рішення про пріоритетність руху
інформації підприємства в напрямі самозбереження, стабілізації, формування
конкурентної,

інноваційної

позицій

або

позиції

забезпечення

довгострокового потенціалу в рамках управління економічною безпекою
підприємства пропонується застосування моделі аналізу ієрархій, що широко
використовується в аналітичному плануванні відомих підприємств західних
країн, таких, наприклад, як Fоrd, Mіcrоsоft. Сферою застосування цієї моделі
є розподіл ресурсів, визначення пріоритетів при відборі альтернативних
рішень, проведення аналізу «вартість-ефективність» [162].
Процес застосування цієї моделі складається з трьох етапів. На
першому виконується структурування проблеми відбору, результатом якого
є представлення процесу прийняття рішення у вигляді підпорядкованої
ієрархії або мережі. В елементарному вигляді ієрархія формується з вершини
(мети) через проміжні рівні – критерії до найнижчого рівня, який є набором
альтернатив і системи зв’язків, що демонструють взаємний вплив чинників
(критеріїв) і альтернатив.
Таким чином, основою першого етапу є застосування системного
підходу з проблеми прийняття рішення, що реалізується за допомогою таких
положень: виявлення та пояснення тенденцій до більшої спеціалізації та
зменшення зв’язності елементів системи; ідентифікація та впорядкування
домінуючих елементів перед описанням системи як єдиного цілого,
орієнтація на використання обмежених ресурсів насамперед для управління
домінуючими елементами; при збиранні релевантної інформації про систему
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використання творчих здібностей особи, яка приймає рішення для
визначення бажаного призначення та структури системи, ідентифікація
складових частин і формування альтернативних стратегій втручання;
орієнтація на остаточний результат, полегшення порівняння альтернатив з
метою вибору найприйнятнішої; як відкрита система модель повинна
використовувати інформацію із зовнішнього середовища для перевірки
правильності управління системою та модифікації її призначення або
дозволяти імітувати реакції зовнішнього середовища.
На другому етапі встановлюються пріоритети критеріїв та проводиться
оцінювання

кожної

альтернативи

за

встановленими

критеріями

із

застосуванням методу попарних порівнянь елементів відносно їхнього
впливу на загальну для них характеристику. Система попарних порівнянь дає
результат, який можна подати у вигляді обернено симетричної матриці.
Оцінювання проводиться на основі запропонованого автором методу шкалою
інтенсивності від 1 до 9. Отже, модель аналізу ієрархій дає змогу провести
декомпозицію складного процесу прийняття рішення шляхом виділення
елементарних, формалізованих складових частин цього процесу.
На третьому етапі реалізації моделі ієрархій за допомогою механізму
визначення власних векторів матриць пріоритетів та алгоритму обчислення
глобальних

пріоритетів

альтернатив

відносно

мети

розраховується

підсумковий рейтинг – позиції першочерговості альтернатив у процесі
прийняття рішення з орієнтиром здійснення вищезазначеної мети.
Таким чином, модель ієрархій базується на системному підході та
експертній оцінці, дає змогу на проміжному етапі сформувати рейтинг
локальних пріоритетів критеріїв відносно мети. Можливість перевірки
суперечливості оцінок експертів шляхом визначення рівня узгодженості та
можлива їх корекція є ще однією перевагою моделі ієрархій. Відповідно до
окресленого визначимо пріоритети альтернатив управління інформаційними
потоками щодо якісних критеріїв системи економічної безпеки підприємства.
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З цією метою необхідно розглянути альтернативи стосовно мети, реалізації
якої вони сприяють.
Альтернативами в цьому разі є напрями використання інформаційних
ресурсів підприємства щодо самозбереження, стабілізації, формування
конкурентної, інноваційної позиції або позиції забезпечення довгострокового
потенціалу в рамках управління економічною безпекою підприємства.
Локальними критеріями, на думку автора, є якісні характеристики системи
управління економічною безпекою підприємства. На рис. 3.11 схематично
зображено ієрархічний взаємозв’язок між альтернативами, що обираються, та
критеріями в системі забезпечення раціонального рівня економічної безпеки
промислового підприємства. За базу для встановлення пріоритетів критеріїв
можна взяти результати регресійного аналізу щодо впливу якісних
індикаторів економічної безпеки на динаміку чистого прибутку.
Тобто на другому етапі шляхом попарного порівняння β-коефіцієнтів
сформованих багатофакторних моделей залежності чистого прибутку від
якісних індикаторів економічної безпеки будуємо матрицю 4х4.
МЕТА

ЯКІСНИЙ
КРИТЕРІЙ

АЛЬТЕРНАТИВИ

Розробка альтернативних варіантів використання інформації
для забезпечення економічної безпеки підприємства

К1
комунікативність

К2
маневреність

К3
стійкість

К4
адаптація

А1

А2

А3

А4

А5

Використання
інформаційних
ресурсів для
самозбереження:
збереження
параметрів
виробництва

Використання
інформаційних
ресурсів для
стабілізації
діяльності:
оптимізація витрат
на виробництво

Використання
інформаційних
ресурсів для
конкурентних
переваг:
оптимальний
прибуток

Використання
інформаційних
ресурсів для
активізації
інноваційної
діяльності:
короткостроковий
потенціал

Використання
інформаційних
ресурсів для
реалізації
підприємницької
ідеї:
довгостроковий
потенціал

Рис. 3.11. Модель вибору (ранжування) альтернатив управління
інформацією в системі забезпечненя економічної безпеки підприємства*
* Джерело: розроблено автором
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Варто зазначити, що для вибору оптимальної стратегії в ситуації
невизначеності використаємо кілька критеріїв: Вальда, Максімакса, Гурвіца,
Севіджа. Розпочати вивчення цього проблемного питання потрібно з
розгляду

особливостей

побудови

статичної

ігрової

моделі,

яка

використовується для прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику.
У загальному вигляді модель задається у вигляді матриці, рядки якої – це
можливі альтернативні рішення, а стовпчики – стани системи (середовища).
Далі розглянемо кожний із критеріїв та відповідні формули їх
розрахунку.
Критерій середнього виграшу. Якщо ймовірності стосовно стану
природи відомі, то можна скористатися критерієм середнього виграшу.
Згідно з цим критерієм, що базується на оптимізації в середньому,
максимізується середній виграш, тобто:
 n

ac  max  aij q j 
i
 j 1


Критерій

Лапласа.

Якщо

немає

(3.1)
апріорної

інформації

щодо

ймовірностей можливих станів природи, то можна вважати їх однаково
ймовірними:
1 n

a c  max   a ij 
i
 n j 1 

(3.2)

Критерій Вальда. Згідно з цим критерієм мінімальний виграш
вважається максимальним. Ця стратегія гарантує певний виграш за
найгірших умов:

W  max min aij
j

i

(3.3)

Критерій Севіджа. Згідно з цим критерієм обирають стратегію, що
мінімізує втрати за найгірших умов:

S  max min rij
i

j

(3.4)

де rіj – ризик при застосуванні стратегії xі за умов Пj, тобто різниця між
максимальним виграшем, який особа, що приймає рішення (ОПР) могла б
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одержати, якби достовірно знала, що буде мати місце стан Пj, і виграшем при
застосуванні стратегії xі за умов Пj.
Критерій Гурвіца. Цей критерій передбачає при виборі рішення за умов
невизначеності не розраховувати на найгірший чи найкращий варіант, а
рекомендує розраховувати на деяку проміжну ситуацію, зважуючи найгірші
та найкращі умови. Згідно з цим критерієм одержимо виграш:



H  max  min a ij  (1   ) max a ij 
i
j


j



(3.5)

де α – деякий коефіцієнт (о < α < і), який можна інтерпретувати як
ступінь схильності до ризику ОПР.
Підставивши можливі альтернативні рішення у відповідні формули
критеріїв автором було отримано відповідні значення. За допомогою таких
розрахунків можна зʼясувати, які фактори та критерії впливають (критерій
середнього виграшу розраховано за такого допущення щодо ймовірностей
станів економічної кон’юнктури: 0,2 – для стану П, 0,4 – П2, 0,4 – П3;
Критерій Гурвіца розраховано для = 0,5). Матрицю виграшів і значення
критеріїв наведено в табл. 3.8.
Таблиця 3.8
Завдання прийняття управлінського рішення за умов невизначеності*
Альтернативна
стратегія щодо
вкладання коштів
х1
х2
х3

Стан економічної
конʼюнктури
П1
П2
П3
50
30
80

60
40
90

70
50
140

Критерій вибору оптимального рішення
Середнього Лапласа
виграшу
34
30
26
23
50
43

Вальда

Севіджа

Гурвіца

50
30
60

30
30
60

60
40
85

* Джерело: розробленго автором

За даними розрахунку, наведеними в табл. 3.8, можна зробити
висновок, за якими критеріями і яку стратегію потрібно обрати підприємству
стосовно вкладання коштів у модернізацію ІТ, упровадження нових
інформаційних продуктів. Зрозуміло, що вибір альтернативи стратегії щодо
вкладання коштів залежить від стану економіки і можливостей підприємства.
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Тому, якщо підприємство хоче оптимально вкласти кошти, потрібно
використати критерії середнього виграшу чи Гурвіца, за якими краще обрати
1 або 3 стратегії, тобто використання наявних ІТ або вкладання коштів у
сучасні ІТ. Якщо потрібно мінімізувати витрати, то використовується
критерій Севіджа – потрібно обрати 2 стратегію, тобто розроблення власних
програм.
Особливості
економічної

сформованих

безпеки

для

систем

конкретного

інформаційного

забезпечення

промислового

підприємства

обумовлюють свої специфічні підходи до встановлення раціонального рівня
економічної безпеки. При цьому результати розрахунку ієрархії локальних
критеріїв ілюструють вагомість кожного якісного індикатора для системи
економічної безпеки кожного підприємства.
За тим самим принципом здійснимо попарне порівняння альтернатив
Аі щодо кожного критерію Кі, який є на попередньому рівні, та розрахуємо
вектори пріоритетів для кожної матриці. Визначення глобального пріоритету
альтернатив стосовно мети відбувається шляхом множення матриці
пріоритетів на вектор пріоритетів критеріїв.
Використаємо вищеописаний методичний підхід для ранжування
альтернатив у системі забезпечення раціонального рівня економічної безпеки
промислових

підприємств

України

–

ПАТ

«Агроресурс»,

ПАТ

«Красилівський машинобудівний завод», ПАТ «РОСС», ПАТ «Машзавод»
(табл. 3.9).
Таблиця 3.9
Вектори пріоритетів для альтернатив у системі забезпечення раціонального
рівня економічної безпеки промислових підприємств*
Альтернатива

1
А1
А2
А3

Вектор локальних пріоритетів критеріїв ПАТ
«Агроресурс»
К1
К2
К3
К4
0,041092
0,270923
0,573947
0,114038
2
3
4
5
0,044898
0,053477
0,075188
0,0561
0,123524
0,101049
0,212828
0,146569
0,181862
0,215643
0,238915
0,274499

Узагальнюючий
показник
пріоритетів
альтернатив
6
0,065884545
0,171318962
0,234323655
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Продовження табл. 3.9
1
2
3
4
5
6
А4
0,307297
0,279268
0,262725
0,279221
0,270919537
А5
0,342419
0,350563
0,210344
0,24361
0,257553301
ПАТ «Красилівський машинобудівний завод»
К1 = 0,130192 К2 = 0,475363
К3 =
К4 =
0,078806
0,315639
А1
0,071455
0,05378
0,079907
0,053191
0,057954192
А2
0,123296
0,100445
0,216319
0,158186
0,130776833
А3
0,205903
0,279946
0,227021
0,264247
0,261179956
А4
0,247431
0,33342
0,265117
0,290976
0,30344514
А5
0,351915
0,23241
0,211637
0,2334
0,246643879
ПАТ «РОСС»
К1 = 0,116541 К2 = 0,570756
К3 =
К4 =
0,065989
0,246714
А1
0,04227
0,041661
0,075188
0,0561
0,047506737
А2
0,123572
0,085028
0,212828
0,146569
0,113136736
А3
0,173803
0,195362
0,238915
0,274499
0,215247839
А4
0,345739
0,330188
0,262725
0,279221
0,314974034
А5
0,314616
0,347761
0,210344
0,24361
0,309134655
ПАТ «Машзавод»
К1 = 0,123688 К2 = 0,574668
К3 =
К4 =
0,084571
0,217073
А1
0,080378
0,123989
0,077042
0,112885
0,112214175
А2
0,338978
0,412953
0,242892
0,208654
0,345073245
А3
0,323422
0,187141
0,230392
0,233654
0,217751922
А4
0,142178
0,170109
0,244281
0,251154
0,190519671
А5
0,115044
0,105807
0,205392
0,193654
0,134440987
* Джерело: систематизовано автором

З метою надання можливості постійного моніторингу та автоматизації
розрахунків цей механізм було адаптовано для використання в середовищі
MS Excel. Проведені розрахунки підтвердили попереднє припущення про те,
що підприємства, перебуваючи в інтервалі низького та критичного рівнів
економічної

безпеки

(ПАТ

«Машзавод»),

повинні

додержуватися

стабілізаційної реакції (оптимізація витрат на виробництво) та реакції
самозбереження (збереження параметрів виробництва). Так, стан системи
економічної безпеки ПАТ «Машзавод» у найближчій перспективі не має
достатніх адаптаційних ресурсів для більш гнучких змін.
Для

підприємств

із

прийнятним

рівнем

економічної

безпеки

(ПАТ «Агроресурс», ПАТ «Красилівський машинобудівний завод») є
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можливим запровадження змін у рамках конкурентного (оптимальний
прибуток)

та

інноваційного

(короткостроковий

спрямування

потенціал).

Високий

інформаційних

рівень

економічної

потоків
безпеки

(ПАТ «РОСС») дає змогу, зокрема, дотримуватися підприємницького
управління

інформаційними

потоками,

що

передбачає

формування

довгострокового потенціалу, впроваджуючи заходи, результати (віддача) від
яких можуть бути отримані в довгостроковій перспективі, тобто має часовий
лаг.
Результати проведених розрахунків дають підстави для таких
висновків: особливості сформованих систем інформаційного забезпечення
економічної

безпеки

для

конкретного

промислового

підприємства

обумовлюють свої специфічні підходи до встановлення раціонального рівня
економічної безпеки; пріоритет альтернативних реакцій промислового
підприємства в системі управління економічною безпекою залежить від
досягнутого в попередньому періоді рівня економічної безпеки; можливість
запровадження проектів і заходів, що мають значний часовий лаг віддачі,
прямо залежить від «запасу міцності», сформованої для визначеного
промислового

підприємства

системи

економічної

безпеки.

Оцінка

економічної ефективності є одним із важливих етапів визначення доцільності
реалізації заходів підвищення інформаційного забезпечення економічної
безпеки підприємства. На основі запропонованих у табл. 3.4 показників
сформулюємо

масив

числових

значень

за

даними

промислового

підприємства ПАТ «Машзавод» (табл. 3.10).
Таблиця 3.10
Параметри забезпечення економічної безпеки на основі системи
збалансованих показників для ПАТ «Машзавод»*
Показник
1
Чистий прибуток
Розмір витрат обігу
Дохід від продажу товарів

Од. виміру 1-ий рік 2-ий рік
2
3
4
Фінанси
тис. грн
443,0
658,7
тис. грн.
4130,0
4252,2
тис. грн.
5612,3
5892,9
Клієнти (споживачі)

3-ій рік
5
764,6
4378
6187,6

4-ий рік 5-ий рік
6
7
877,6
4507,8
6496,9

998,8
4641,2
6821,8
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Продовження табл. 3.10
1
Кількість нових покупців

2
одиниць

3
30

4
40

5
50

6
60

7
70

Індекс цін

коеф.

1,03

1,04

1,05

1,07

1,08

17

18

18

19

20

22

Внутрішні бізнес-процеси
Широта і глибина асортименту в одиниць
середньому та низькому діапазоні
16
17
цін
Кількість дилерів у різних
одиниць
регіонах та інших країнах
15
17
Кількість РR-акцій

одиниць

Питома вага адміністративних
витрат у загальних витратах обігу

%

4

4

4

4

4

12,69

12,69

12,70

12,70

12,71

70

70

70

Навчання і розвиток
%
45
60

Питома вага автоматизованих
операцій
Співвідношення між
виробничими й управлінськими
працівниками

%

Кількість співробітників, що
пройшли курси підвищення
кваліфікації

осіб

15 : 85

15 : 85

15 : 85

15 : 85

15 : 85

15

20

30

30

30

*Джерело: розроблено автором

Наведені в таблиці числові значення можна вважати стратегічними
орієнтирами підприємства на відповідний рік, за який досягатиметься
необхідний рівень економічної безпеки в наявних умовах. З метою успішної
реалізації намічених планів необхідна різна інформація, особливо для
отримання необхідних даних по внутрішніх бізнес-процесах та навчанню і
розвитку, оскільки маркетингова діяльність підприємства та впровадження
нових технологій у виробничий процес потребують оцінки зовнішнього і
внутрішнього середовищ. Після виявлення можливостей реалізації намічених
планів із розширення асортименту, дилерської мережі, проведення акцій з
просування

своєї продукції

будуть здійснені

управлінські

кроки

з

упровадження заходів для отримання відповідних показників. Планується
розміщення інформації про підприємство та його продукцію в друкованих
виданнях та мережі Інтернет, оскільки це найбільш цікаві з точки зору
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охоплення потенційними споживачами джерела інформації в сучасному
бізнес-середовищі.
Варто зазначити, що для реалізації планів зростання економічної
безпеки підприємства потрібно буде провести деякі заходи з технічного
переоснащення виробництва. Сучасні можливості техніко-технологічного
забезпечення виробничої діяльності ПАТ «Машзавод» досить суттєві,
зважаючи на що керівництвом підприємства на початку 2014 р. проведено
вдосконалення

процесу

виробництва

конструктивних

елементів

теплотехнічної продукції під торговою маркою «DANІ» на основі
впровадження сучасного високопродуктивного обладнання, яке дало змогу
автоматизувати виробництво. Зважаючи на це прогнозується підвищення
оборотності запасів, продуктивності праці та якості продукції підприємства,
оптимізація виробничих витрат і зростання обсягів реалізованої продукції,
виручки та чистого прибутку і, таким чином, рівня економічної безпеки. З
метою ефективної роботи нового обладнання потрібно залучити до роботи
працівників, які будуть працювати на встановленому обладнанні, та провести
заходи з підвищення їхньої кваліфікації.
Розрахуємо витрати підприємства на навчання персоналу та загальну
ефективність від упровадження закордонного обладнання. Для розрахунку
плану надходжень і видатків за проектом необхідно розрахувати такі
показники: вартість упровадження нового обладнання, вартість курсу
навчання для обслуговуючого персоналу, витрати виробничої діяльності та
планові надходження від роботи обладнання. При цьому розрахунок
кошторису витрат на впровадження обладнання ПАТ «Машзавод» включає:
витрати на сертифікацію обладнання, витрати на організацію бізнесу,
витрати на найм та оплату праці персоналу.
Оскільки

належно

обладнаних

виробничих

потужностей

на

підприємстві недостатньо, було прийнято рішення встановити обладнання у
відремонтованих приміщеннях. Перед початком реалізації проекту потрібно
розрахувати вартість інвестиційних витрат, що складатимуться з:

164

1) витрат на придбання та монтаж обладнання за проектом «Зростання
економічної безпеки підприємства»;
2) витрат на облаштування виробничих приміщень за проектом;
3) інвестицій у оборотний капітал за проектом;
4) витрат на сертифікацію обладнання за проектом;
5) витрат на навчання персоналу за проектом.
Результати розрахунків заносимо до таблиці 3.11 та формуємо
кошторис витрат на впровадження нового обладнання ПАТ «Машзавод».
Таблиця 3.11
Інвестиційні витрати за проектом «Зростання інформаційного забезпечення
економічної безпеки підприємства» ПАТ «Машзавод»*
№
зп
1

Витрати на придбання та монтаж обладнання

Одиниці
виміру
тис. грн.

2

Витрати на облаштування виробничих приміщень

тис. грн.

150

3

Інвестиції в оборотний капітал за проектом

тис. грн.

200

4

Витрати на сертифікацію обладнання

тис. грн.

20

5

Витрати на навчання персоналу

тис. грн.

51,35

6

Усього

тис. грн.

1221,35

Найменування статті

Значення
700

* Джерело: власні розрахунки

Таким чином, з табл. 3.11 можна побачити, що інвестиційні витрати за
проектом «Зростання інформаційного забезпечення економічної безпеки
підприємства» повинні становити 1221,35 тис. грн. До цих витрат входять
витрати на придбання та монтаж обладнання в сумі 700 тис. грн., які
підлягають амортизації. Проектний термін

використання

обладнання

становить 12 років, тому щорічні амортизаційні відрахування повинні
становити 57,9 тис. грн. Також передбачається здійснення витрат на
облаштування виробничих приміщень вартістю 150 тис. грн. Інвестиції в
оборотний капітал, до яких також включається вартість запасів сировини для
виробництва теплотехнічної продукції на оновлених виробничих лініях,
становитимуть 200 тис. грн., також необхідно витратити 20 тис. грн. на
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сертифікацію обладнання та 51,35 тис. грн. на навчання персоналу.
Фінансування проекту передбачається здійснити за рахунок фінансових
ресурсів підприємства без позичкового капіталу.
З кошторису інвестиційних витрат, розрахованих на початок проекту,
при розрахунку витрат на наступні роки роботи обладнання у ПАТ
«Машзавод» виключаємо витрати на придбання і монтаж обладнання,
витрати на облаштування виробничих приміщень, витрати на сертифікацію
та витрати на найм і навчання персоналу. Проведення навчання персоналу
передбачається здійснювати представниками підприємства-постачальника
обладнання, які повинні прибути до міста Новогродівка та налагодити роботу
нового обладнання протягом 10 днів.
Виходячи з обсягів продажу конкурентів ПАТ «Машзавод», кількості
працівників і планового приросту обсягів реалізації за рахунок підвищення
кваліфікації працівників та постійних і капітальних витрат підприємства на
впровадження нового обладнання розраховуємо прибутки (збитки) за
проектом «Зростання економічної безпеки підприємства» ПАТ «Машзавод» з
помісячним розподілом. З наведеної в додатку інформації видно, що в 1-ий
рік реалізації проекту планується отримати виручку від реалізації продукції в
сумі 5612,3 тис. грн., при цьому чистий прибуток повинен становити 443,0
тис. грн. Щорічне зростання виручки планується на рівні 5%, що
забезпечуватиметься за рахунок зростання обсягів виробництва та можливого
зростання цін. При цьому витрати будуть зростати щорічно на 3% за рахунок
росту витрат на обслуговування виробництва. Це буде реалістичний прогноз
реалізації проекту. При цьому досягти вищих темпів росту виручки
порівняно з витратами планується за рахунок підвищення якості роботи
працівників на новому обладнанні.
У табл. 3.12 розрахуємо величину експлуатаційних витрат за проектом
«Зростання інформаційного забезпечення економічної безпеки підприємства»
на основі розробки збалансованої системи показників та управління
інформаційними потоками у ПАТ «Машзавод».
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Таблиця 3.12
Динаміка експлуатаційних витрат за проектом «Зростання інформаційного
забезпечення економічної безпеки підприємства» ПАТ «Машзавод», тис.
грн.*
Стаття витрат

Значення за роками реалізації проекту
1-ий рік

Матеріальні витрати
3367,3
Оплата праці працівників
142,6
Відрахування на соціальні
заходи
38,3
Амортизаційні відрахування
57,9
Адміністративні витрати
223,9
Витрати на оренду приміщень
300
Сукупні витрати
4130
* Джерело: власні розрахунки

2-ий рік

3-ій рік

4-ий рік

5-ий рік

3468,4
146,9

3572,4
151,3

3679,7
155,8

3790,0
160,5

39,4
57,9
229,6
310
4252,2

40,6
57,9
235,8
320
4378

41,9
57,9
242,5
330
4507,8

43,1
57,9
249,7
340
4641,2

Розрахуємо також оптимістичний і песимістичний варіанти реалізації
проекту. На основі опрацювання думок керівництва підприємства та
керівників відповідальних за реалізацію підрозділів встановлено, що
песимістичним прогнозом буде досягнення виручки від реалізації на рівні
70% реалістичного, а витрат 75% відповідно до реалістичних прогнозів.
Оптимістичний варіант реалізації проекту передбачатиме зростання виручки
від реалізації до 130% песимістичного прогнозу та витрат відповідно на
124% реалістичного прогнозу. У табл. 3.13 наведено прогнозні розрахунки
чистого прибутку від реалізації проекту за трьома варіантами.
Таблиця 3.13
Динаміка чистого прибутку за проектом «Зростання інформаційного
забезпечення економічної безпеки підприємства» ПАТ «Машзавод», тис.
грн.*
Стаття витрат
1

Значення за роками реалізації проекту
1-ий рік 2-ий рік

3-ій рік

4-ий рік

2
3
4
5
1. Обсяг виручки від реалізації продукції
Песимістичний прогноз
3928,6
4125,0
4331,3
4547,9
Реалістичний прогноз
5612,3
5892,9
6187,6
6496,9
Оптимістичний прогноз
7296,0
7660,8
8043,8
8446,0
2. Обсяг чистої виручки від реалізації продукції1

5-ий рік
6
4775,3
6821,8
8868,3
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Продовження табл. 3.13
1
2
3
4
5
6
Песимістичний прогноз
3273,8
3525,5
3701,7
3886,8
4081,2
Реалістичний прогноз
4676,9
5036,4
5288,2
5552,6
5830,2
Оптимістичний прогноз
6080,0
6547,3
6874,7
7218,4
7579,3
3. Сукупні експлуатаційні витрати
Песимістичний прогноз
Реалістичний прогноз
Оптимістичний прогноз

3097,5
4130,0
5121,2

3189,2
4252,2
5272,7

3283,5
4378
5428,7

3380,9
4507,8
5589,7

3480,9
4641,2
5755,1

4. Прибуток до оподаткування
Песимістичний прогноз
176,3
336,3
418,2
506,0
600,3
Реалістичний прогноз
546,9
784,2
910,2
1044,8
1189,0
Оптимістичний прогноз
958,8
1274,6
1445,9
1628,7
1824,2
2
5. Податок на прибуток
Песимістичний прогноз
33,5
53,8
66,9
81,0
96,0
Реалістичний прогноз
103,9
125,5
145,6
167,2
190,2
Оптимістичний прогноз
182,2
203,9
231,4
260,6
291,9
6. Чистий прибуток проекту
Песимістичний прогноз
142,8
282,5
351,3
425,0
504,2
Реалістичний прогноз
443,0
658,7
764,6
877,6
998,8
Оптимістичний прогноз
776,6
1070,6
1214,6
1368,1
1532,4
1
Згідно з Податковим кодексом України податок на додану вартість з 2014 р. – 20%.
2
Згідно з Податковим кодексом України податок на прибуток з 2014 р. становить 18%
* Джерело: власні розрахунки

Далі наведемо розрахунок економічної доцільності проекту шляхом
порівняння дисконтованих грошових потоків та інвестицій. Інвестиційні
витрати становитимуть 1070 тис. грн. Обчислимо значення основних
показників доцільності інвестицій, взявши за основну ставку дисконту
(мінімальну вимогу до дохідності проекту) 22 та 60%, що необхідно для
визначення показника «внутрішня норма дохідності проекту», у табл. 3.14.
Таблиця 3.14
Розрахунок чистої вартості за проектом «Зростання інформаційного
забезпечення економічної безпеки підприємства» ПАТ «Машзавод»*
Значення параметрів на розрахункову дату
Параметр
1

Песимістичний
прогноз

поч. 1-го
року
2

0

кін. 1-го
кін. 2-го
кін. 3-го
року
року
року
3
4
5
Обсяг чистого прибутку, тис. грн.
142,8

282,5

351,3

кін. 4-го
року
6

кін. 5-го
року
7

425,0

504,2

Разом
8
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Продовження табл. 3.14
1
Реалістичний прогноз
Оптимістичний
прогноз
Обсяг
амортизаційних
відрахувань, тис. грн.

2
0
0
0

3
443,0

4
658,7

5
764,6

6
877,6

7
998,8

8

776,6

1070,6

1214,6

1368,1

1532,4

57,9

57,9

57,9

57,9

57,9

289,5

Обсяг грошового потоку, CF, тис. грн.
Песимістичний
прогноз
Реалістичний прогноз
Оптимістичний
прогноз
Обсяг інвестиційних
вкладень, І, тис. грн.

0
0
0
1070

200,7
500,9

340,4
716,6

409,2
822,5

482,9
935,5

562,1
1056,7

1995,3
4032,2

834,5

1128,5

1272,5

1426

1590,3

6251,8

-

-

-

-

-

1070

Розрахунок показника NPV за дисконтної ставки у 22 %
Коефіцієнт
дисконтування, αі

1

0,82

0,672

0,551

0,451

0,37

Дисконтовані грошові потоки, CF* αі тис. грн.
Песимістичний
прогноз
Реалістичний прогноз
Оптимістичний
прогноз
Дисконтовані
інвестиції, І* αі тис.
грн.

0
0
0
1070

164,6

228,7

225,5

217,8

208,0

1044,6

410,7

481,6

453,2

421,9

391,0

2158,4

684,3

758,4

701,1

643,1

588,4

3375,3

0

0

0

0

0

1070

Чиста приведена вартість проекту, кумулятивно, NPVі тис. грн.
Песимістичний
прогноз
Реалістичний прогноз
Оптимістичний
прогноз
Коефіцієнт
дисконтування, kd

-1070
-1070

-233,4
697,4

-25,4
1088,4

-1070
-385,7
372,6
1073,8
1716,9
Розрахунок показника NPV за дисконтної ставки в 60 %

2305,3

1

-905,4
-659,3

0,63

-676,7
-177,7

0,39

-451,2
275,5

0,24

0,15

0,10

Дисконтовані грошові потоки, CF*Kd тис. грн.
Песимістичний
прогноз
Реалістичний прогноз
Оптимістичний
прогноз
Дисконтовані
інвестиції, І*Kd тис.
грн.

0
0
0
1070

125,4

133,0

99,9

73,7

53,6

485,6

256,7

188,1

110,6

64,4

37,3

657,1

427,7

296,2

171,2

98,1

56,1

1049,3

0

0

0

0

0

1070

Чиста приведена вартість проекту, кумулятивно, NPVі тис. грн.
Песимістичний
прогноз
Реалістичний прогноз
Оптимістичний
прогноз

-1070
-1070

-944,6
-813,3

-811,6
-625,2

-711,7
-514,5

-638,0
-450,2

-584,4
-412,9

-1070

-642,3

-346,1

-174,9

-76,8

-20,7

* Джерело: власні розрахунки
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Отже, за дисконтної ставки у 22% отримали позитивне значення
показника «чиста теперішня вартість проекту за реалістичним сценарієм
(NPVпри R=22% = 1088,4 тис. грн.)», що свідчить про ефективність інвестицій.
Далі на основі наведеної вище таблиці обчислимо інші показники
доцільності здійснення проекту:
n

 індекс дохідності інвестицій:

PI 

 CF * k
i

i 1
n

I
i 1

i

di

 2157,4

* k di

1070

 2,02

.

Таке значення свідчить про економічну вигідність проекту адже індекс
дохідності (2,02) більший за 1;
n

 термін окупності: TR 

I
i 1

i

 k di

CFi  k di



m

1070
2157,4

 2,6 року . Таке значення
5

свідчить про економічну вигідність проекту адже термін окупності (2 роки 6
місяців) менший за час, протягом якого проект дає грошові потоки (5 років);
 внутрішня норма дохідності (фактична дохідність) проекту зростання
економічної безпеки підприємства на основі розробки системи збалансованих
показників: IRR  22 
Тобто,

1088,4
* (60  22)  49,55% .
1088,4   412,9

фактична

прибутковість

проекту

(49,55%)

перевищує

мінімально необхідну (22%), що свідчить про вигідність реалізації проекту.
Отже, розглянуто показники ефективності проекту за реалістичним
сценарієм, за яким чиста теперішня вартість становить 1088,4 тис. грн.,
індекс дохідності інвестицій становить 2,02, термін окупності 2,6 року, а
внутрішня норма дохідності – 51,13%. Як свідчать значення всіх
розрахованих

показників

проект

«Зростання

економічної

безпеки

підприємства» на основі системи збалансованих показників та управління
інформаційними потоками ПАТ «Машзавод» є доцільним до впровадження,
адже забезпечує повну окупність вкладених коштів. Цей проект створює
додатковий прибуток, що може бути використаний для фінансування
програм подальшого розвитку підприємства, створюючи основу підвищення
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економічної безпеки. Наведемо значення показників ефективності проекту за
трьома варіантами його реалізації (табл. 3.15).
Таблиця 3.15
Показники ефективності реалізації проекту «Зростання інформаційного
забезпечення економічної безпеки підприємства» на основі розробки системи
збалансованих показників ПАТ «Машзавод»*
Показник
Чиста теперішня вартість (NPV), тис. грн.
песимістичний прогноз
реалістичний прогноз
оптимістичний прогноз
Індекс дохідності інвестицій (РІ)
песимістичний прогноз
реалістичний прогноз
оптимістичний прогноз
Термін окупності (TR), років
песимістичний прогноз
реалістичний прогноз
оптимістичний прогноз
Внутрішня норма дохідності (ІRR)
песимістичний прогноз
реалістичний прогноз
оптимістичний прогноз
*Джерело: розроблено автором

Значення
-25,4
1088,4
2305,3
0,98
2,02
3,15
5,1
2,6
1,7
20,27
49,55
59,66

Із табл. 3.15 можна побачити, що за песимістичного варіанта розвитку
подій реалізація проекту є збитковою, оскільки чиста теперішня вартість має
від’ємне значення на рівні -25,4 тис. грн., індекс дохідності є меншим 1,
строк окупності більший за 5 років, а внутрішня норма дохідності 20,27%,
тобто менша за мінімальну норму дохідності за проектом. Отже, за умови
досягнення виручки від реалізації на рівні 70% реалістичного варіанта
проекту, а витрат − 75% відповідно до реалістичних прогнозів за проектом
проект буде збитковим, а для забезпечення належного рівня економічної
безпеки не створюватимуться сприятливі умови. Тому керівництво ПАТ
«Машзавод» повинно слідкувати, щоб обсяги виручки від реалізації
продукції з нового обладнання не були меншими 4000 тис. грн. у перший рік
проекту зі збереженням намічених тенденцій зростання виручки, а сукупні
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експлуатаційні витрати були в межах 3100-3200 тис. грн. За таких умов
проект буде мати мінімальний рівень прибутковості та створюватимуться
умови для отримання потрібних параметрів економічної безпеки на основі
запропонованих показників.
Щодо оптимістичного варіанта реалізації проекту, то чиста теперішня
вартість повинна становити 2305,3 тис. грн., індекс дохідності інвестицій –
3,15, термін окупності – 1 рік і 7 місяців, а внутрішня норма дохідності −
59,66%. За всіма показниками оптимістичний варіант реалізації проекту є
вигіднішим від реалістичного прогнозу. Однак можна побачити, що
внутрішня норма дохідності інвестицій не надто відрізняється від
реалістичного сценарію, що говорить про зниження темпів зростання
дохідності інвестицій. За таких умов підприємству можна порекомендувати
розробляти заходи для досягнення реалістичного сценарію реалізації
проекту.
Отже, для впровадження інформаційних технологій на підприємстві
потрібно не тільки детально аналізувати сам інформаційний продукт, а й
оцінити

ефективність

доцільності

їх

упровадження,

проаналізувати

різноманітні фактори впливу і тільки тоді приймати відповідне обґрунтоване
рішення. Звісно, ефективна інформатизація значно підвищує керованість
процесами соціально-економічного розвитку підприємства, призводить до
поліпшення якості і рівня прийнятих управлінських рішень, оперативності
інформаційних процесів і послуг, які у свою чергу сприяють поліпшенню
соціально-економічних, науково-технічних, культурних та інших показників
життя.
У

процесі

вибору найбільш

прийнятних

варіантів управління

інформацією для забезпечення високого рівня економічної безпеки важливим
моментом є оцінка радикальності та тривалості змін зовнішнього та
внутрішнього середовищ. Ідентифікацію вагомості загроз економічній
безпеці з використанням інформації для певного промислового підприємства
пропонується здійснювати за допомогою матриці «загрози-втрати», яка
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визначає позицію (зона критичного, високого, середнього, низького та
мінімального рівнів небезпеки) на основі двох орієнтирів – імовірності
виникнення загрози та можливості втрати досягнутого рівня економічної
безпеки.
Оцінювання

проводиться

двома

блоками:

на

першому

етапі

ймовірність виникнення загрози пропонується визначати експертним
методом, використовуючи шкалу бальної оцінки. Експертні оцінки, отримані
в

результаті

досліджуваних

обробки

анкетного

підприємств,

дають

опитування
можливість

керівників

і

розподілити

фахівців
загрози

економічній безпеці промислового підприємства на 5 груп за критерієм
імовірності, ураховуючи особливості та ретроспективні дані діяльності
промислового об’єкта.
На другому етапі визначено позицію виділених загроз за критерієм
ступеня впливу на динаміку рівня економічної безпеки досліджуваних
підприємств.
За зведеними даними експертної оцінки для ПАТ «Агроресурс», ПАТ
«Красилівський машинобудівний завод», ПАТ «РОСС» та ПАТ «Машзавод»
визначено найбільш небезпечні загрози за п’ятирівневою матрицею «загрозивтрати» рівня економічної безпеки. Результати для ПАТ «Агроресурс»
наведено на рис. 3.12.
Отже, відхилення стану економічної безпеки від стану рівноваги
залежить не лише від чинників впливу, а й від внутрішньої здатності
протидіяти їхньому впливові. Узагалі, чим більш відкритою є система для
зовнішніх впливів, тим швидше та з меншими втратами вона адаптується до
змін оточення.
Обов’язковим етапом дослідження ефективності проектів є оцінка
ризиків, які притаманні запропонованим заходам зі зростання економічної
безпеки підприємства на основі розробки системи збалансованих показників
на підприємстві. Головні потенційні ризики, що можуть виникнути в процесі
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здійснення варіантів, поділяються за такими категоріями: політичні ризики;

5
4
3
2

*14

1

Імовірність загрози
економічній безпеці, бали

фінансові ризики; технологічні та виробничі ризики.

1

2

Зона критичної
небезпеки
Зона високого рівня
* 4, 1
небезпеки
Зона середнього
* 3, 6, 8, 15 *5, 7, 10 рівня небезпеки
*2
Зона низького рівня
*13
*9, 11, 12
небезпеки
Зона мінімальної
небезпеки
3
4
5

Можливі втрати рівня економічної безпеки, бали

Рис. 3.12. Матриця «загрози-втрати» рівня економічної безпеки ПАТ
«Агроресурс»*
Примітки :
Техніко-технологічна підсистема: 1 – погіршення стану основних засобів; 2 –
низький рівень оновлення технологічної бази; 3 – низький рівень інвестиційноінноваційної активності підприємства; 4 – низький рівень використання виробничої
потужності; 5 – екологічні санкції.
Ресурсна підсистема: 6 – помилки при побудові функціональної та організаційної
структури підприємства; 7 – помилки у визначенні можливостей персоналу; 8 – помилки в
програмі мотивації та розвитку персоналу; 9 – низький рівень фінансового менеджменту
на підприємстві; 10 − зростання цін на ресурси.
Комунікаційна підсистема: 11 – збої в логістичному ланцюзі постачань; 12 –
помилки у виборі та відносинах з контрагентами; 13 – помилки в системі
опосередкованого

розподілу

продукції;

14

–

форс-мажорні

обставини;

15

–

макроекономічний ризик.
*Джерело: розроблено автором

Політичні ризики. Політична ситуація в Україні набуває ознак
нестабільної – постійно існує загроза прийняття нових нормативно-правових
актів, які спричинять несприятливі умови господарювання підприємства.
Фінансові ризики:
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1. Зміни вартості проекту через зростання цін на основне та допоміжне
обладнання за проектом; зростання вартості тарифів і/або непередбачені
витрати враховуються за допомогою постійного уточнення вартості варіанта.
2. Ризик підвищення вартості проекту внаслідок нестачі коштів на
реалізацію проекту усувається завдяки створенню фонду непередбачених
витрат.
3. Затримка реалізації проекту може бути викликана такими
причинами:
 збільшенням періоду отримання запланованого доходу (збільшення
термінів виконання робіт);
 недосягненням проектних потужностей або інших параметрів.
Негативний вплив чинників можна усунути способом підписання
контрактів між учасниками проекту з чіткими фінансовими санкціями за
порушення графіків виконання робіт і зниження рівня якості.
Технологічні та виробничі ризики. Недовиконання поставлених планів
є одним із можливих виробничих ризиків. Його можна позбутися за
допомогою створення ефективної системи мотивації працівників.
Іншим типом виробничих і технологічних ризиків проекту є
можливість затримки введення в експлуатацію нового проекту, що
усувається календарним плануванням та чітким управлінням реалізацією
проекту.
Отже, альтернативними варіантами управління інформацією визначено
такі: використання інформаційних ресурсів для самозбереження: збереження
параметрів

виробництва;

використання

інформаційних

ресурсів

для

стабілізації діяльності: оптимізація витрат на виробництво; використання
інформаційних ресурсів для конкурентних переваг: оптимальний прибуток;
використання
діяльності:

інформаційних

короткостроковий

ресурсів
потенціал;

для

активізації

використання

інноваційної
інформаційних

ресурсів для реалізації підприємницької ідеї: довгостроковий потенціал.
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Висновки до розділу 3
1. Для реалізації планів зростання економічної безпеки підприємства
потрібно

буде

провести

деякі

заходи

з

технічного

переоснащення

виробництва. Розрахунок показників, що повинні сприяти зростанню
економічної безпеки проводився на основі обсягів реалізації продукції на
оновленому обладнанні. Після виявлення можливостей реалізації намічених
планів з розширення асортименту, дилерської мережі, проведення акцій з
просування

своєї продукції

будуть здійснені

управлінські

кроки

з

упровадження заходів для отримання відповідних показників. Планується
розміщення інформації про підприємство та його продукцію у друкованих
виданнях та мережі Інтернет, оскільки це найбільш цікаві з точки зору
охоплення потенційними споживачами джерела інформації в сучасному
бізнес-середовищі.
2. Запропонований автором проект базується на визначенні основних
етапів і робіт, тривалості й вартості, дасть змогу забезпечити якісне
розв’язання завдань з управління інформаційним забезпеченням економічної
безпеки підприємства. Проект може бути реалізований за допомогою
здійснення

чотирьох

етапів:

розроблення

корпоративних

причинно-

наслідкових зв’язків, корпоративної рахункової карти, плану стратегічних
заходів, бюджету, упровадження системи збалансованих показників.
3. Оцінка економічної ефективності є одним із важливих етапів
визначення доцільності реалізації заходів підвищення економічної безпеки
підприємства. На основі запропонованої системи збалансованих показників
сформульовано

масив

числових

значень

за

даними

промислового

підприємства ПАТ «Машзавод». Зокрема, за складовою «Фінанси» на 1-й рік
реалізації проекту чистий прибуток повинен становити 443 тис. грн., витрати
діяльності − 4130 тис. грн. і дохід від продажу – 5612,3 тис. грн.
4. У результаті проведення економічних розрахунків встановлено, що
керівництво ПАТ «Машзавод» повинно слідкувати, щоб обсяги виручки від
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реалізації продукції з нового обладнання не були меншими 4000 тис. грн. у 1й рік проекту зі збереженням намічених тенденцій зростання виручки, а
сукупні експлуатаційні витрати були в межах 3100-3200 тис. грн. За таких
умов

проект

буде

мати

мінімальний

рівень

прибутковості

та

створюватимуться умови для отримання потрібних параметрів економічної
безпеки на основі запропонованих показників.
5. Прийняття альтернативних варіантів управління інформацією з
метою забезпечення економічної безпеки підприємства розглянуто як
особливий різновид і відносно самостійну, локальну підсистему управління
підприємством. Окремим елементом побудованої системи є використання
пропонованого методичного підходу, який дає можливість підвищити
ступінь економічної обґрунтованості прийняття рішення стосовно вибору
альтернативного

варіанта

руху

самозбереження,

стабілізації,

інформації

формування

підприємства
конкурентної,

в

напрямі

інноваційної

позицій або позиції забезпечення довгострокового потенціалу в рамках
управління економічною безпекою підприємства.
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ВИСНОВКИ
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення і
запропоновано нове рішення наукового завдання щодо вдосконалення
управління інформацією в системі забезпечення економічної безпеки
підприємства шляхом розроблення моделі вибору (ранжування) альтератив
управління інформацією в цій системі. У результаті авторських досліджень
сформульовано висновки науково-практичного характеру, що відображають
виконання завдань відповідно до поставленої мети:
1. У ході дослідженння сутності та складових системи забезпечення
економічної безпеки підприємства автором запропоновано нове визначення
поняття «система забезпечення економічної безпеки підприємства», що
трактується як сукупнiсть екoнoмiчних вiднoсин, пoв’язаних iз управлiнням
дiяльнiстю пiдприємства шляхoм мiнiмiзацiї впливу на ньoгo внутрiшнiх i
зoвнiшнiх загрoз та дoсягнення пoставлених стратегiчних цiлей, встановлено,
що серед oснoвних елементiв системи забезпечення екoнoмiчнoї безпеки
пiдприємства

виділено:

oб’єкти;

суб’єкти;

принципи;

функцioнальнi

складoвi; загрoзи; iндикатoри oцiнки. Встановлено, що система забезпечення
економічної безпеки підприємства ґрунтується на основі базових принципів:
системності,

автоматизації,

розвитку,

безперервнoстi,

відкритості

до

взаємодії з іншими системами, масштабування, законності, та спеціальних
принципів:

пoєднання

гласнoстi

та

кoнфiденцiйнoсті,

кoмпетенцiї,

екoнoмнoстi, взаємoдiї, планoвoстi, адаптoванoстi, своєчасності та інших.
Удосконалено

теоретичні

підходи

до

трактування

сутності

поняття

«управління інформацією в системі забезпечення економічної безпеки
підприємства», що визначається як цілеспрямований процес планування,
організації,

підбору

кадрів,

управління,

координації

різних

видів

інформаційної діяльності та контролю за ними, здійснюваний на основі
комплексного використання всіх видів інформації, наявної на підприємстві та
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за його межами, а також сучасного програмного та технічного забезпечення з
метою досягнення цією системою визначених цілей.
2. Досліджено та систематизовано теоретико - методичні засади
поняття «інформаційно-аналітична підсистема забезпечення економічної
безпеки

підприємства»,

що

є

сукупністю

методичних,

технічних,

програмних, технологічних засобів, показників і методів оцінки та аналізу
економічної

безпеки

системності,

підприємства,

автоматизації,

що

розвитку,

функціонує

на

безперервності,

відкритості,

масштабування, закoннoстi, взаємнoї відповідальності та є
елементом

системи

забезпечення

економічної

безпеки

принципах
важливим

підприємства.

Інформаційно-аналітична підсистема забезпечення економічної безпеки
підприємства є невід’ємною частиною системи забезпечення економічної
безпеки підприємства, що нерозривно пов’язана із іншими підсистемами та
забезпечує їх інформаційно-аналітичне наповнення та функціонування.
3. Під час аналізу стану та тенденцій розвитку і використання сучасних
інформаційних технологій у забезпеченні економічної безпеки вітчизняних
підприємств встановлено, що позитивною була динаміка витрат на
інформатизацію українських підприємств (зросли на 296,8 млн грн., або на
42,4% і досягли 996 млн грн. у 2013 р.), динаміка питомої ваги підприємств,
які займалися інноваційною діяльністю, і зокрема в інформаційній сфері (їх
частка зросла з 11,9% у 2005 р. до 16,1% у 2014 р.), і рівня загальної
комп’ютеризації

виробництв

(за

2010-2014

рр.

частка

вітчизняних

підприємств, які використовують комп’ютерні технології упродовж року
зросла з 87,7 до 93,4%). Однак, порівнюючи зі світовими тенденціями
застосування

ІКТ

у

забезпеченні

економічної

безпеки,

українські

підприємства за індексом розвитку ІКТ відстають від країн ЄС, країн
Південно-Східної Європи, Японії, США. Створення нових технологій і
винаходів у напрямі «Інформаційні технології для управлінських цілей»
розвивається недостатніми темпами. До сучасних інформаційних технологій
у забезпеченні економічної безпеки підприємств належать: інформаційні
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технології обробки даних, інформаційні технології управління, інформаційні
технології автоматизованого офісу, інформаційні технології підтримки
прийняття рішень, інформаційні технології експертних систем.
Діагностика системи управління інформацією в системi забезпечення
екoнoмiчнoї безпеки вiтчизняних пiдприємств із викoристанням сучасних
технологій показала, що серед досліджуваних підприємств найбільший
рівень інформаційної безпеки простежується на ПАТ «Машзавoд», який у
2010 р. становив 0,14, однак до 2014 р. цей показник знизився до 0,02.
Підприємством з найменшим рівнем інформаційної безпеки є ПАТ «РOСС»,
у якого цей показник продемонстрував тенденцію до зниження (у 2010 р. −
0,005). Основними факторами, що вплинули на рівень інформаційного
забезпечення економічної безпеки підприємств були: масштаби діяльності
підприємств,

організаційно-правові

форми,

загальний

рівень

комп’ютеризації, наявність відокремлених підрозділів управління, фінансове
та

майнове

становище,

конкурентоспроможності.

позиції

підприємства

Слабкими

на

сторонами

ринку

системи

та

рівень

управління

інформацією в системi забезпечення екoнoмiчнoї безпеки вiтчизняних
пiдприємств стали: вiдсутнiсть кoмп’ютеризoванoї системи управлiння, яка б
oб’єднала та пoлегшила дiяльнiсть пiдприємства у сфері забезпечення
економічної безпеки, пoстiйна пoтреба в мoдернiзацiї oбладнання та
оновлення програмного забезпечення.
4. Систематизовано комплекс складових інформаційного забезпечення
економічної безпеки досліджуваних підприємств та здійснено їх якісну
оцінку

за

такими

параметрами:

техніко-технологічні

(спеціалізоване

програмне забезпечення та технології; спеціалізовані технічні засоби);
інформаційні (збір первинної інформації; збір вторинної інформації;
аналітичні дослідження та прогнози); методологічні (науково-теоретичні
методики обробки та збору інформації; загальнонаукові методи обробки
даних;

аналітичні

обслуговуючого

методи

персоналу;

обробки

даних);

наявність

суб’єктні

зовнішнього

внутрішнього

обслуговуючого
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персоналу), і проведено діагностику величини стратегічного розриву між
бажаним і фактичним станом управління інформаційним портфелем
підприємств.
5. Обґрунтовано і розроблено методичні підходи до визначення
потреби в необхідних інформаційних ресурсах системи забезпечення
економічної безпеки вітчизняних підприємств, на підставі яких сформовано
перелік інформаційних факторів впливу на економічну безпеку та
досліджено дію ряду чинників, зокрема: витрат на інформаційно-аналітичне
забезпечення економічної безпеки та частки витрат на інформаційне
забезпечення економічної безпеки у валовій реалізації.
6. Сформовано і запропоновано процес управління інформацією в
системі забезпечення економічної безпеки підприємства, що складаються з
таких

етапів:

етапу

визначення

цілей

інформаційного

забезпечення

економічної безпеки; етапу планування, що складається із розроблення
альтернативних планів діяльності підприємства; перевірки і затвердження
планів структурних підрозділів; надання інформації для складання планів;
розроблення альтернативних методик забезпечення економічної безпеки;
етапу збору і обробки обліково-економічної інформації для прийняття рішень
щодо планування економічної безпеки, етап здійснення контролю, етапу
збору і обробки обліково-економічної інформації для прийняття рішень щодо
планування економічної безпеки, використання аналітичної функції, етапу
підготовки рекомендацій і вироблення альтернативних варіантів у прийнятті
рішень

при

формуванні

системи

забезпечення

економічної

безпеки

підприємства.
7.

Розроблено

та

обґрунтовано

економічну

ефективність

запропонованої автором моделі вибору (ранжування) альтернатив управління
інформацією, що базується на ранжуванні господарських альтернатив у
системі забезпечення раціонального рівня економічної безпеки промислових
підприємств України –

ПАТ «Агроресурс», ПАТ «Красилівський

машинобудівний завод», ПАТ «РОСС», ПАТ «Машзавод» за критеріями К1 –
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комунікативності, К2 – маневреності, К3 – стійкості, К4 – адаптації.
Альтернативними варіантами управління інформацією визначено такі: А1 –
використання інформаційних ресурсів для самозбереження: збереження
параметрів виробництва; А2 – використання інформаційних ресурсів для
стабілізації

діяльності:

оптимізація

витрат

на

виробництво;

А3

–

використання інформаційних ресурсів для конкурентних переваг; А4 –
викoристання

iнфoрмацiйних

ресурсiв

для

активiзацiї

iннoвацiйнoї

дiяльнoстi: кoрoткoстрoкoвий пoтенцiал; А5 – викoристання iнфoрмацiйних
ресурсiв для реалiзацiї пiдприємницькoї iдеї: дoвгoстрoкoвий пoтенцiал.
8.

Удосконалено

забезпечення

алгоритм

управління

інформацією

в

системі

економічної безпеки підприємства (С1…С7), який має

вертикальну структуру і складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих
поліструктурних підсистем: (С1) - інформаційно-аналітичного забезпечення,
(С2) - управління фінансами, (С3) - правового забезпечення, (С-4) - кадрового
забезпечення, (С5) - інноваційно-інвестиційного забезпечення, (С6) - технікотехнологічного забезпечення (С7) - управління екологічною безпекою.
Реалізація

на

практиці

цього

цілеспрямований організуючий

алгоритму

дає

змогу

здійснювати

вплив на роботу підсистем системи

забезпечення економічної безпеки підприємства з метою максимально
ефективного
підприємства.

забезпечення

належного

рівня

економічної

безпеки
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ДОДАТОК А
Таблиця А.1
Система основних визначень ресурсів інформаційних систем
Групи ресурсів

Підгрупи ресурсів

Види ресурсів у підгрупі

Апаратні засоби
(компʼютерне
обладнання)

Системи обробки даних

Містять у собі центральні
процесори, основні периферійні
пристрої, а також компоненти
доповнення основної
конфігурації при створенні нової
системи

Багатокористувальницькі системи

Приклади ресурсів

Усі великі, середні й малі
Великі системи (1 млн дол. США і
системи, за винятком ПК і
вище) і суперкомпʼютери, звичайно
однокористувальницьких
обслуговують більше 128
робочих станцій. Звичайно є
комерційних користувачів.
багатозадачними й підтримують Середні системи (100 тис. – 1 млн
роботу двох і більш користувачів
дол..) – супер-міні- і малі
універсальні ЕОМ загального
користування, 32-128 комерційних
користувачів.
Малі системи (10-1000 тис. дол.), від
2 до 32 користувачів, для
автоматизації керування й вирішення
економічних завдань, мережні
сервери
Однокористувальницькі робочі
Робочі станції
станції
Універсальні,
Портативні й переносні ПК із
Персональні компʼютери
однокористувальницькі
живленням
від мережі змінного
(ПК)
мікропроцесорні ЕОМ загального
струму або на батареях, крім
призначення, що підтримують
електронного щоденника.
периферійні пристрої й
Настільні ПК (крім ігрового ПК), з
програмовані на мовах високого горизонтальним або вертикальним
рівня
системним блоком. Розроблені як
малі системи для застосування як
сервер або засновані на кількох
мікропроцесорах
Будь-які друкувальні пристрої,
Принтери
розроблені спеціально для ПК,
але постачаються окремо
Офісне устаткування

Друкарські машинки,
калькулятори, копіювальне й
інше офісне й функціональне
встаткування
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Групи ресурсів

Програмні продукти

Підгрупи ресурсів

Види ресурсів у підгрупі

Приклади ресурсів

Апаратура передачі
даних

Мережне встаткування:
інтерфейси, інтелектуальні
концентратори ЛОМ, термінальні
засоби, міжмережне обладнання,
інші АПД-модеми тощо)

Обмежується апаратурою для
підключення
багатокористувальницьких
видавничих систем, ПК або
робітників станцій до локальних
мереж. Не включається програмне
забезпечення ЛОМ (наприклад,
спеціалізовані мережні ОС) або
сервери, що враховуються в інших
категоріях програмного й технічного
забезпечення

Системне програмне
забезпечення

Операційні системи і їхні
розширення, програми
централізованого керування
даними, файлові системи,
оболонки

MS DОS, Wіndоws, Lіnux, Unіx,
Andrоіd, ІОS, Mac ОC, Tоtal
Cоmmander, Nоrtоn Cоmmander,
СКБД ОRACLE

Допоміжні програмиутиліти

Програмні засоби підтримки
прийняття рішень, електронні
таблиці, програмні засоби
автоматизованого проектування,
користувальницькі засоби
пошуку й маніпуляції даними й
базами даних

Драйвери, утиліти, системи
підтримки прийняття рішень

Прикладні програмні
засоби

Для реалізації специфічних
завдань, повʼязаних із
реалізацією загальногалузевих
«горизонтальних» функцій
виробництва й бізнесу (облік і
фінанси, діловодство,
менеджмент персоналу й т.п.)

Mіcrоsоft Wоrd, EXCEL, Роwer Pоіnt

Cистеми програмування Спеціальні програми, призначені
для створення інших програм
(мови програмування,
транслятори, бібліотеки
підпрограм, відладчики тощо)

Прикладні програмні
рішення

Програми захисту

Забезпечують готові програмні 1 С: Бухгалтерія, Sap R3, Галактика,
рішення прикладних завдань для
Парус, Best-Звіт
так званих вертикальних ринків
(нафтогазового, банківськофінансового, охорони здоровʼя
та ін.)
Антивіруси, бранбмауер

Шахрайське програмне Віруси, спам, троянські програми
забезпечення
Послуги

Професійні послуги

FоxPrо, Раsсаl, С++, Turbо Basіc,
Quіck Ваsіс, Тиrbо Раscal, Тиrbо С,
Pythоn

Dr Web, Avast, Kaspersky, Nоd та інші
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Групи ресурсів

Підгрупи ресурсів

Види ресурсів у підгрупі

Мережні послуги
Технічні послуги й
послуги з підтримки
обладнання
Телекомунікаційне
обладнання

Розташовуване в
приміщеннях
користувача
Що забезпечує надання
комунікаційних послуг

Комунікаційні послуги Послуги мереж передачі
Інформаційні послуги із
забезпечення голосового звʼязку,
звуку (голосу)
надавані телекомунікаційними
компаніями на резидентному,
комерційному, національному й
міжнародному рівнях.
6.1.2. Послуги аналогових,
цифрових і мобільних
телекомунікаційних мереж
(автомобільні й персональні
телефони)
Послуги мереж передачі Обслуговування приватних ліній,
здаваних в оренду користувачам,
даних
які мають виключне право
передавати дані по такій лінії.
Послуги з комутації даних.
Засновані на використанні мереж
передачі даних з комутацією
пакетів. Послуги з установки й
обслуговування обладнання в
приміщеннях користувача
Послуги з установки й
обслуговування
обладнання в
приміщеннях
користувача

Приклади ресурсів
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ДОДАТОК Б
Таблиця Б.1
Види програмного забезпечення
Тип програмного забезпечення
Системне програмне забезпечення

Призначення програмного
забезпечення
Операційні системи та їхні
розширення, програми
централізованого керування
даними, файлові системи,
оболонки

Приклади програмного забезпечення
MS DОS, Wіndоws, Lіnux, Unіx, Andrоіd, ІОS,
Mac ОC, Tоtal Cоmmander, Nоrtоn
Cоmmander, СКБД ОRACLE

Службові програми

Програмні засоби підтримки
прийняття рішень, електронні
таблиці, програмні засоби
автоматизованого проектування,
користувальницькі засоби
пошуку й маніпуляції даними й
базами даних

Драйвери, утиліти, Системи підтримки
прийняття рішень (СППР – DSS), Системи
роботи знань (KWS), Керуючі іс (MІS),
Виконавчі системи (ESS)

Прикладні програмні засоби

Для реалізації специфічних
завдань, повʼязаних із
реалізацією загальногалузевих
«горизонтальних» функцій
виробництва й бізнесу (облік і
фінанси, діловодство,
менеджмент персоналу й т.п.)

1 С: Бухгалтерія, Sap R3, Галактика, Парус,
Best-Звіт, Mіcrоsоft Wоrd, EXCEL, Роwer
Pоіnt, Системи діалогової обробки запитів
(TPS), Системи автоматизації діловодства
(ОAS)

Cистеми програмування

Спеціальні програми, призначені FоxPrо, Раsсаl, С++, Turbо Basіc, Quіck Ваsіс,
для створення інших програм
Тиrbо Раscal, Тиrbо С, Pythоn
(мови програмування,
транслятори, бібліотеки
підпрограм, відладчики тощо)

Прикладні програмні рішення

Забезпечують готові програмні
СЕП НБУ, SWІFT, міжнарожні платіжні і
рішення прикладних завдань для карткові системи (Vіsa, MaserCard, Amerіcan
так званих вертикальних ринків
Express), електронні гаманці (PayPal,
(нафтогазового, банківсько- Webmоney), цифрова валюта (bіtcоіn), біржові
фінансового, охорони здоровʼя
торгівельні системи (MetaStоck, Оmega
та ін.). Електронні платіжні
Research 2000, WealthLab)
системи, інструменти
електронної комерції

Мережне програмне забезпечення

Пошукові системи, службові
мережні програми

Браузери, менеджери, агенти

Програми захисту

Антивіруси, бранбмауер

Dr Web, Avast, Kaspersky, Nоd та інші

Шахрайське програмне забезпечення Віруси, спам, троянські програми
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ДОДАТОК В
Таблиця В.1
Абсолютні фінансові показники ПАТ «Машзавод» упродовж 2010-2014 рр.
ВОЗ

ВОЗз
н

НА

К

ДбЗ

ОА

2010
рік

1167
6,7

6205,
3

871
0,3

45,
3

176,
6

367
2,7

2011
рік

1974
5,1

6466,
5

630
42,7

34
07,
1

77,6

435
05,8

2012
рік

4641
7

7942

937
87

263
82

263
136

2013
рік

7121
8

1180
4

120
782

0

773
553

2014
рік

7079
8

1582
3

127
414

142
88

350
557

93
86
8
40
14
08
13
80
19

А
12
38
3
10
65
48
,5
35
69
23
89
43
35
47
79
71

ДЗ

ПЗ

ВК

ЧД

С

ВП

ЧП

Ч

Віз

Чві
з

ЕБ

0

44
91,
4

78
91,
6

121
26,5

107
56,6

136
9,9

431

15
5

171,
3

2,91
4

0,64

92
55
6

21
71
1,5

77
19

694
4,2

805
7

111
2,8

115
18

11
9

194,
0

9,68
3

0,40

19
75
44
19
15
54
12
60
84

15
43
23
54
28
63
15
96
76

50
56

359
39

277
43

819
6

127
75

11
3

157,
0

9,31
1

0,62

707
44

654
72

527
2

428
77

11
3

107,
5

10,1
31

0,59

685
87

691
22

535

322
93

11
3

164,
9

11,2
14

0,68

15
99
18
19
22
11

Таблиця В.2
Абсолютні фінансові показники ПАТ «РОСС» упродовж 2010-2014 рр.
ВОЗ

ВОЗз
н

НА

2010
рік

1203
2

2651
7

2011
рік

2307
6

2012
рік

К

ДбЗ

ОА

А

170
64

2

135
97

422
62

59
33
2

2760
1

128
98

94

269
02

444
23

2205
0

2989
3

171
57

34
5

138
12

341
70

2013
рік

0

0

0

0

0

0

0

2014
рік

0

0

0

0

0

0

0

57
32
1
51
32
7

Д
З

ПЗ

ВК

ЧД

С

ВП

ЧП

Ч

Віз

Чві
з

ЕБ

27
08
4

27
76
5

101
658

880
44

136
14

423

1
8
1

54,
7

1,4
34

0,4
80

28
36
3
19
38
8

28
32
5
31
93
9

122
348

105
400

169
48

361
4

57,
87

1,5
14

0,9
57

126
367

111
976

143
91

17

60,
98

1,9
63

0,0
63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65,
0
67,
7

1,8
14
1,9
55

0,2
73
0,0
89

4
4
8
3
6
3
3
0

1
1
2
1
1
2
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Таблиця В.3
Абсолютні фінансові показники ПАТ «Агроресурс» упродовж 2010-2014 рр.
ВОЗ

ВОЗз
н

НА

К

ДбЗ

ОА

2010
рік

2966
4

1157
0

317
63

30
22

937
6

286
69

2011
рік

7243
6

1373
4

315
83

36
48

107
40

363
93

2012
рік

7140
6

1629
8

299
08

52
90

983
0

392
16

2013
рік

4428
1

1869
2

355
45

56
07

456
2

393
64

2014
рік

4845
5

2099
8

400
85

10
74
2

460
8

449
48

А
60
43
3
68
25
7
69
43
0
74
90
9
85
03
3

Д
З

ПЗ

0

29
02

0

76
38

0

24
46

0

25
48

0

24
42

ВК
57
53
1
60
61
9
66
98
4
72
36
1
82
59
1

ЧД

С

ВП

ЧП

Ч

Віз

Чві
з

ЕБ

962
05

841
11

120
94

507
2

41
7

178,
5

15,3
45

2,43
8

123
865

106
974

168
91

708
8

43
1

223,
1

15,5
51

0,05
8

130
642

111
600

190
42

736
5

43
5

280,
3

15,5
99

1,12
5

132
763

112
731

200
32

142
30

45
2

230,
6

15,6
25

0,29
4

168
876

143
287

255
89

837
7

46
2

275,
5

16,2
91

0,46
6

Таблиця В.4
Абсолютні фінансові показники ПАТ «Красилівський машинобудівний
завод» упродовж 2010-2014 рр.
ВОЗ

ВОЗз
н

НА

К

ДбЗ

ОА

А

2010
рік

9154
9

1214
00

991
79

93
4

121
29

376
12

13
72
18

2011
рік

8713
1

1261
43

929
58

40
4

110
02

478
89

14
09
05

2012
рік

8633
1

1284
27

895
60

10
0

994
0

457
14

13
53
16

2013
рік

8258
4

1285
09

881
66

24

381
5

257
54

11
39
20

2014
рік

8126
4

1280
50

866
74

2

481
2

627
13

14
93
87

Д
З

2
0
1
7
9
2
4
3
0
5
2
3
5
4
0
4
4
6
9
7
8
3
0
1
0

ЧП

Ч

Віз

Чві
з

ЕБ

167

1
5
0

30,
0

3,1
85

0,2
35

374
2

247

1
5
0

34,
0

3,1
47

0,1
70

356
71

354
9

169
1

1
4
5

39,
0

3,1
78

0,0
10

121
15

111
65

950

300

2
6

36,
9

3,4
11

0,0
07

177
01

143
22

337
9

530

1
1

45,
0

3,2
25

0,7
04

ПЗ

ВК

ЧД

С

ВП

46
04
9

70
99
0

254
70

215
17

395
3

47
69
4

68
90
6

388
88

351
46

51
35
5

60
41
3

392
20

10
88
3

58
34
0

14
30
2

52
07
5

215

ДОДАТОК Г
Таблиця Г.1
Кореляційна матриця зв’язку чинників з комплексним показником
економічної безпеки ПАТ «Машзавод»
Cоrrelatіоns (Spreadsheet3) Marked cоrrelatіоns are sіgnіfіcant at p < ,05000 N=5 (Casewіse deletіоn оf mіssіng
data)
ВО ВОЗз
НА
З
н

К

ДбЗ ОА

А

ДЗ

ПЗ

ВК ЧД

С

ВП ЧП

ВОЗ 1,00 0,89

0,95 0,81 0,33 0,87 0,91 0,76 0,78 0,88 0,98 0,97 0,30 0,94

ВОЗз
0,89 1,00
н

0,82 0,57 0,22 0,64 0,68 0,42 0,51 0,96 0,91 0,95

Ч

Віз

Чві
ЕБ
з

0,74 0,48
0,74 0,70

0,83
0,64 0,46
0,11
0,54 0,43

НА

0,95 0,82

1,00 0,70 0,40 0,78 0,83 0,84 0,68 0,76 0,87 0,86 0,24 0,79

К

0,81 0,57

0,70 1,00

0,91 0,22
0,91 0,54

0,99 0,98 0,67 1,00 0,72 0,83 0,80 0,43 0,89
0,47 0,38
0,10
0,51 0,95

1,00 0,01 0,07 0,53
0,24 0,17 0,53 0,16
0,03 0,34 0,40
0,10
0,08 0,01
0,44

ДбЗ 0,33 0,22

0,40

ОА

0,87 0,64

0,78 0,99 0,01 1,00 1,00 0,74 0,99 0,75 0,88 0,84 0,45 0,92

0,55 0,41
0,59 0,93

А

0,91 0,68

0,83 0,98 0,07 1,00 1,00 0,77 0,97 0,77 0,90 0,87 0,43 0,92

0,62 0,39
0,65 0,90

ДЗ

0,76 0,42

0,84 0,67 0,53 0,74 0,77 1,00 0,70 0,37 0,65 0,57 0,66 0,61

0,78 0,17
0,89 0,60

ПЗ

0,78 0,51

0,68 1,00

0,99 0,97 0,70 1,00 0,66 0,79 0,75 0,49 0,85
0,46 0,35
0,08
0,51 0,96

ВК

0,88 0,96

0,76 0,72

0,75 0,77 0,37 0,66 1,00 0,93 0,97
0,90
0,54 0,47
0,01
0,09
0,45 0,59

ЧД

0,98 0,91

0,87 0,83 0,24 0,88 0,90 0,65 0,79 0,93 1,00 0,99 0,26 0,98

0,61 0,59
0,60 0,76

С

0,97 0,95

0,86 0,80 0,17 0,84 0,87 0,57 0,75 0,97 0,99 1,00 0,14 0,96

0,62 0,54
0,58 0,69

ВП

0,30 -0,11

0,24 0,43 0,53 0,45 0,43 0,66 0,49

ЧП

0,94 0,83

0,79 0,89 0,16 0,92 0,92 0,61 0,85 0,90 0,98 0,96 0,35 1,00

Ч

-0,54
0,74

1,00 0,31
0,12
0,91 0,51 0,44 0,59 0,65 0,89 0,51 0,45 0,60 0,58 0,26 0,48
0,98

Віз

-0,43
0,70

0,03
0,31 1,00
0,54 0,95
0,93 0,90 0,60 0,96 0,59 0,76 0,69 0,61 0,86
0,23 0,57

Чвіз 0,74 0,64
ЕБ

0,48 0,46

0,26 0,14 1,00 0,35
0,05 0,48
0,09
0,26 0,61

0,91 0,47 0,34 0,55 0,62 0,78 0,46 0,54 0,61 0,62 0,05 0,48

0,48 0,66
0,48 0,86

1,00
0,98 0,23
0,17

0,22 0,38 0,40 0,41 0,39 0,17 0,35 0,47 0,59 0,54 0,48 0,66 0,12

1,00
0,57 0,17
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Таблиця Г.2
Кореляційна матриця зв’язку чинників з комплексним показником
економічної безпеки ПАТ «РОСС»
Cоrrelatіоns (Spreadsheet3) Marked cоrrelatіоns are sіgnіfіcant at p < ,05000 N=5 (Casewіse deletіоn оf mіssіng
data)
ВО ВОЗз
НА
З
н

К

ДбЗ ОА

А

ДЗ

ПЗ

ВК ЧД

С

ВП ЧП

Ч

Віз

Чві
ЕБ
з

ВОЗ 1,00 0,94

0,86 0,71 0,92 0,90 0,90 0,11 0,87 0,94 0,97 0,97 0,96 0,60 0,73

0,48
0,69 0,33

ВОЗз
0,94 1,00
н

0,98 0,60 0,87 0,97 0,98 0,42 0,95 1,00 1,00 1,00 0,99 0,45 0,91

0,43
0,85 0,48
0,32
0,87 0,47

НА

0,86 0,98

1,00 0,58 0,77 0,94 0,97 0,53 0,92 0,98 0,96 0,96 0,94 0,29 0,95

К

0,71 0,60

0,58 1,00 0,38 0,40 0,46

0,33 0,62 0,63 0,65 0,53
0,29
0,38
0,33
0,01
0,14
0,24

ДбЗ 0,92 0,87

0,77 0,38 1,00 0,92 0,89 0,25 0,92 0,86 0,90 0,89 0,94 0,83 0,73

0,78
0,78 0,62

ОА

0,90 0,97

0,94 0,40 0,92 1,00 1,00 0,54 1,00 0,96 0,96 0,96 0,99 0,57 0,94

0,61
0,93 0,67

А

0,90 0,98

0,97 0,46 0,89 1,00 1,00 0,54 0,99 0,98 0,97 0,97 0,99 0,50 0,95

0,53
0,92 0,62

ДЗ

0,11 0,42

0,53

ПЗ

0,87 0,95

0,92 0,33 0,92 1,00 0,99 0,57 1,00 0,94 0,94 0,93 0,97 0,60 0,94

0,65
0,94 0,72

ВК

0,94 1,00

0,98 0,62 0,86 0,96 0,98 0,41 0,94 1,00 0,99 1,00 0,98 0,42 0,91

0,41
0,84 0,46

ЧД

0,97 1,00

0,96 0,63 0,90 0,96 0,97 0,35 0,94 0,99 1,00 1,00 0,99 0,50 0,87

0,46
0,82 0,45

С

0,97 1,00

0,96 0,65 0,89 0,96 0,97 0,34 0,93 1,00 1,00 1,00 0,99 0,48 0,87

0,44
0,81 0,44

ВП

0,96 0,99

0,94 0,53 0,94 0,99 0,99 0,40 0,97 0,98 0,99 0,99 1,00 0,59 0,89

0,57
0,86 0,56

ЧП

0,60 0,45

0,29

Ч

0,73 0,91

0,95 0,29 0,73 0,94 0,95 0,76 0,94 0,91 0,87 0,87 0,89 0,31 1,00

Віз

-0,85
0,69

1,00 0,84
0,87 0,14 0,78 0,93 0,92 0,77 0,94 0,84 0,82 0,81 0,86 0,45 0,96
0,62

Чвіз

-0,48
0,33

0,38
0,84 1,00
0,47
0,62 0,67 0,62 0,77 0,72 0,46 0,45 0,44 0,56 0,59 0,69
0,83

ЕБ

0,48 0,43

0,32

0,25 0,54 0,54 1,00 0,57 0,41 0,35 0,34 0,40 0,00 0,76
0,30
0,33
0,77 0,77

0,83 0,57 0,50 0,00 0,60 0,42 0,50 0,48 0,59 1,00 0,31
0,93
0,01
0,45 0,59
0,43
0,96 0,69

0,78 0,61 0,53 0,30 0,65 0,41 0,46 0,44 0,57 0,93 0,43
1,00
0,24
0,62 0,83
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Таблиця Г.3
Кореляційна матриця зв’язку чинників з комплексним показником
економічної безпеки ПАТ «Агроресурс»
Cоrrelatіоns (Spreadsheet3) Marked cоrrelatіоns are sіgnіfіcant at p < ,05000 N=5 (Casewіse deletіоn оf mіssіng
data)
ВО ВОЗз
НА
З
н

К

ДбЗ ОА

А

ДЗ ПЗ

ВК

ЧД

С

ВП ЧП

Ч

Віз Чвіз ЕБ

ВОЗ 1,00 0,07

0,45 0,38 0,10
0,37 0,03

ВОЗз
0,07 1,00
н

0,80 0,90

0,94 0,96
0,84

0,98 0,93 0,92 0,97 0,63 0,99 0,76 0,86
0,44
0,56

НА

0,80
0,37

1,00 0,87

0,66 0,87
0,89

0,87 0,78 0,78 0,77 0,42 0,85 0,31 0,86
0,33
0,35

К

0,90
0,03

0,87 1,00

0,87 0,95
0,74

0,96 0,95 0,95 0,94 0,27 0,89 0,71 0,98
0,42
0,37

0,53

0,25 0,26 0,23
0,05 0,57 0,06
0,03
0,07
0,59

ДбЗ 0,45 -0,84

1,00
0,89 0,74
0,61 0,78

ОА

0,38 0,94

0,66 0,87

1,00 0,95
0,61

0,91 0,97 0,97 0,98 0,48 0,93 0,89 0,87
0,20
0,70

А

0,10 0,96

0,87 0,95

0,95 1,00
0,78

0,98 0,98 0,98 0,98 0,50 0,98 0,72 0,95
0,27
0,62

0,57

0,29
0,85 0,65 0,64 0,70 0,72 0,85 0,29 0,66

1,0
0

ДЗ
ПЗ

0,53 -0,44

0,57
0,33 0,42
0,20 0,27

ВК

0,98
0,03

0,87 0,96

0,91 0,98
0,85

1,00 0,94 0,94 0,96 0,51 0,97 0,72 0,93
0,47
0,46

ЧД

0,25 0,93

0,78 0,95

0,97 0,98
0,65

0,94 1,00 1,00 0,99 0,38 0,93 0,82 0,96
0,21
0,63

С

0,26 0,92

0,78 0,95

0,97 0,98
0,64

0,94 1,00 1,00 0,99 0,35 0,92 0,82 0,96
0,20
0,63

ВП

0,23 0,97

0,77 0,94

0,98 0,98
0,70

0,96 0,99 0,99 1,00 0,47 0,96 0,83 0,93
0,28
0,63

ЧП

0,63
0,07

0,42 0,27

0,48 0,50
0,72

0,51 0,38 0,35 0,47 1,00 0,66 0,22 0,21
0,25
0,56

Ч

0,05 0,99

0,85 0,89

0,93 0,98
0,85

0,97 0,93 0,92 0,96 0,66 1,00 0,68 0,87
0,33
0,64

Віз

0,57 0,76

0,31 0,71

0,89 0,72
0,29

0,72 0,82 0,82 0,83 0,22 0,68 1,00 0,70
0,27
0,48

Чвіз 0,06 0,86

0,86 0,98

0,87 0,95
0,66

0,93 0,96 0,96 0,93 0,21 0,87 0,70 1,00
0,26
0,46

0,29
0,35 0,37
0,70 0,62

1,00
0,45 0,46 0,63 0,63 0,63 0,56 0,64 0,48 0,46

ЕБ

-0,56
0,59

1,00

0,47 0,21 0,20 0,28 0,25 0,33 0,27 0,26 0,45
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Таблиця Г.4
Кореляційна матриця зв’язку чинників з комплексним показником
економічної безпеки ПАТ «Красилівський машинобудівний завод»
Cоrrelatіоns (Spreadsheet3) Marked cоrrelatіоns are sіgnіfіcant at p < ,05000 N=5 (Casewіse deletіоn оf mіssіng
data)
ВО ВОЗз
НА
З
н

К

ДбЗ ОА

А

ДЗ

ПЗ

ВК ЧД

С

ВП ЧП

Ч

Віз

Чві
ЕБ
з

0,11
0,81 0,92 0,52 0,49 0,58 0,28 0,88
0,26
0,83
0,87 0,56 0,33

ВОЗ 1,00 -0,86

0,96 0,93 0,93

ВОЗз 1,00
0,86
н

0,16
0,48
0,21
0,78 0,41
0,96 0,99 0,70
0,21
0,46 0,79 0,12 0,07 0,51
0,55
0,06

НА

0,96 -0,96

1,00 0,99 0,83

0,10
0,64 0,92 0,31 0,28 0,51 0,02 0,73
0,28
0,70
0,90 0,45 0,19

К

0,93 -0,99

0,99 1,00 0,79

0,17
0,58 0,87 0,24 0,20 0,53
0,67
0,21
0,60
0,09
0,85 0,45 0,07

ДбЗ 0,93 -0,70

0,83 0,79 1,00 0,03 0,35

0,95 0,86 0,79 0,76 0,78 0,37 0,97
0,80
0,70 0,80 0,26

ОА

0,16
0,26

0,03 1,00 0,93 0,53 0,06
0,26 0,21 0,63
0,61
0,79
0,28 0,21
0,36
0,28 0,09
0,61

А

0,11 -0,21

0,10 0,17 0,35 0,93 1,00 0,27 0,31

ДЗ

0,48
0,83

0,53 0,27 1,00
0,84 0,33 0,78
0,70 0,60 0,80
0,82 0,86 0,64 0,66 0,25 0,64 0,89

ПЗ

0,81 -0,46

0,64 0,58 0,95 0,06 0,31

ВК

0,92 -0,79

0,92 0,87 0,86

ЧД

0,52 -0,12

0,31 0,24 0,79 0,26 0,39

0,91 0,51 1,00 1,00 0,68 0,62 0,86
0,64
0,27 0,81 0,32

С

0,49 -0,07

0,28 0,20 0,76 0,21 0,33

0,90 0,50 1,00 1,00 0,63 0,65 0,85
0,66
0,27 0,77 0,38

ВП

0,58 -0,51

0,51 0,53 0,78 0,63 0,85

0,73 0,43 0,68 0,63 1,00 0,06 0,65
0,35
0,25
0,16 0,98

ЧП

0,28 0,21

0,02

Ч

0,88 -0,55

0,73 0,67 0,97

Віз

0,78
0,87

0,61 0,29 0,84
1,00 0,17 0,53
0,90 0,85 0,70
0,56 0,95 0,27 0,27 0,16 0,15 0,70

Чвіз

0,41
0,56

0,33
0,17 1,00
0,45 0,45 0,80 0,61 0,81
0,80 0,46 0,81 0,77 0,98 0,17 0,72
0,23

ЕБ

-0,06
0,33

0,79 0,74 0,78
0,35
0,53
1,00
0,19 0,07 0,26
0,38 0,42 0,32 0,38
0,76 0,46
0,23

0,39 0,33 0,85
0,19 0,29
0,74
0,01
0,29
0,81

1,00 0,74 0,91 0,90 0,73 0,60 0,98
0,82
0,56 0,80 0,38

0,74 1,00 0,51 0,50 0,43 0,18 0,85
0,36 0,01 0,86
0,95 0,46 0,42

0,37
0,60 0,18 0,62 0,65 0,06 1,00 0,56
0,09
0,28 0,29 0,64
0,15 0,17 0,76
0,19
0,98 0,85 0,86 0,85 0,65 0,56 1,00
0,09
0,89
0,70 0,72 0,46
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ДОДАТОК Д

ВО
З

ВОЗзн

НА

К

ДбЗ

ОА

А

ДЗ

ПЗ

ВК

ЧД

С

ВП

ЧП

Ч

Віз

Чвіз

ЕБ

ПАТ «Машзавод»

7079
8

15823

127414

138019

14288

350557

477971

126084

159676

192211

68587

69122

-535

32293

113

164,9

11,214

0,68

ПАТ «РОСС»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67,7

1,955

0,089

ПАТ «Агроресурс»

4845
5

20998

40085

10742

4608

44948

85033

0

2442

82591

168876

143287

25589

8377

462

275,5

16,291

0,466

ПАТ «Красилівський
машинобудівний завод»

Абсолютні фінансові показники досліджуваних підприємств у 2014 р.

8126
4

128050

86674

2

4812

62713

149387

83010

14302

52075

17701

14322

3379

-530

11

45,0

3,225

0,704
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ДОДАТОК Е
Кореляційна матриця зв’язку чинників з комплексним показником економічної
безпеки досліджуваних підприємств
Cоrrelatіоns (Spreadsheet12) Marked cоrrelatіоns are sіgnіfіcant at p < ,05000 N=4 (Casewіse deletіоn оf mіssіng data)
ВО ВОЗз
НА
З
н

К

ДбЗ ОА

А

ДЗ

ПЗ

ВК

ЧД

С

ВП

ЧП

Ч

Віз Чвіз ЕБ

ВОЗ 1,00 0,67

0,88 0,39 0,67 0,53 0,64 0,76 0,45 0,62 0,21 0,23 0,04 0,38 0,08 0,08 0,28

ВОЗз
0,67 1,00
н

0,36

1,0
0

0,6
0,36
0,31 0,04 0,16 0,02
0,21 0,14 0,27 0,30 0,10 0,38 0,30 0,47 0,35 2

НА

0,88 0,36

1,00 0,76 0,92 0,86 0,92 0,95 0,82 0,86 0,07 0,13

0,9
0,72
0,05 0,25
0,27
0,09
1

К

0,39 -0,31

0,76 1,00 0,94 0,99 0,96 0,76 0,99 0,93 0,12 0,20

0,4
0,98
0,24 0,37
0,34
0,03
6

ДбЗ

0,67 -0,04

0,92 0,94 1,00 0,98 0,99 0,85 0,95 0,99 0,24 0,32

0,7
0,94 0,08 0,30 0,47
0,19
3

ОА

0,53 -0,16

0,86 0,99 0,98 1,00 0,99 0,85 0,99 0,95 0,10 0,18

0,6
0,96
0,19 0,35
0,35
0,06
0

А

0,64 -0,02

0,92 0,96 0,99 0,99 1,00 0,90 0,97 0,95 0,09 0,17

0,7
0,92
0,16 0,33
0,34
0,07
0

ДЗ

0,76 0,36

0,95 0,76 0,85 0,85 0,90 1,00 0,83 0,75

ПЗ

0,45 -0,21

0,82 0,99 0,95 0,99 0,97 0,83 1,00 0,91 0,02 0,11

0,5
0,95
0,13 0,28
0,43
0,13
2

ВК

0,62 -0,14

0,86 0,93 0,99 0,95 0,95 0,75 0,91 1,00 0,39 0,46

0,6
0,96 0,24 0,45 0,60
0,05
8

ЧД

0,21 -0,27

0,07 0,12 0,24 0,10 0,09

0,2
0,02 0,39 1,00 1,00 0,89 0,30 0,99 0,98 0,97
0,23
2

С

0,23 -0,30

0,13 0,20 0,32 0,18 0,17

0,2
0,11 0,46 1,00 1,00 0,85 0,38 0,97 0,98 0,98
0,16
5

ВП

0,04 -0,10

0,0
0,89 0,85 1,00
0,95 0,81 0,75
0,27 0,34 0,19 0,35 0,34 0,54 0,43 0,05
0,16
1

ЧП

0,38 -0,38

0,72 0,98 0,94 0,96 0,92 0,66 0,95 0,96 0,30 0,38

Ч

0,08 -0,30

0,0
0,08
0,24 0,99 0,97 0,95 0,16 1,00 0,96 0,92
0,09 0,03
0,06 0,07 0,38 0,13
9

Віз

0,08 -0,47

0,05 0,24 0,30 0,19 0,16

0,1
0,13 0,45 0,98 0,98 0,81 0,42 0,96 1,00 0,98
0,22
1

Чвіз 0,28 -0,35

0,25 0,37 0,47 0,35 0,33

0,3
0,28 0,60 0,97 0,98 0,75 0,54 0,92 0,98 1,00
0,02
1

ЕБ

1,00 0,62

0,8
0,66
0,23 0,16 0,54
0,38 0,22 0,02 0

0,4
1,00 0,16 0,42 0,54
0,16
6

0,91 0,46 0,73 0,60 0,70 0,80 0,52 0,68 0,22 0,25 0,01 0,46 0,09 0,11 0,31

1,0
0
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ДОДАТОК Ж
Аналіз інформаційно-технологічного забезпечення економічної безпеки
досліджуваних підприємств*
Показники

ПАТ «Машзавод»

ПАТ «РОСС»

ПАТ «Агроресурс»

ПАТ
«Красилівський
машинобудівний завод»

Технічне забезпечення маркетингу

Спеціалізове
непрограмне
забезпечення

Спеціалізова
ні технічні
засоби

Типи
інформації

Збір
первинної
інформації

Маркетингові
дослідження,
що проводяться
підприємством

Науковотеоретичні
методики
обробки та
збору
інформації

Загальнонаукові

Пакет Mіcrоsоft Оffіcе,
1С-бухгалтерія, пакет
Пакет Mіcrоsоft Оffіcе,
SPSS, SCADA,
1С-бухгалтерія, пакет
Пакет Mіcrоsоft
«Універсальний
SPSS, SCADA,
Оffіcе, 1Сексперт», SІMPLAN,
«Універсальний
бухгалтерія,
WEBcam Surveyоr,
експерт», SІMPLAN,
SІMPLAN
FlashRіp, Recuva
AnalytіcStatіstіca,
тощо) Statіstіca,
PrоjectExpert
Statіt Prоfessіоnal
Інтернет-сайт
Інтернет-сайт
Електронна пошта
Електронна пошта
Електронна пошта
Інтернет-сервер
Інтернет-сервер
Інтернет-сервер
Інформаційне забезпечення маркетингу
Первинна та
Первинна та
вторинна;
Статистична,
вторинна;
статистична,
бухгалтерська
статистична,
бухгалтерська,
нормативна
бухгалтерська,
нормативна
нормативна
Залучення
Залучення
аутсорсингових
аутсорсингових
структур
структур
Залучення
Опитування
Опитування
аутсорсингових
Спостереження
Спостереження
структур
Експеримент
Експеримент
Імітація
Імітація
Кабінетні дослідження
Польові дослідження
Пілотні дослідження
Панельні дослідження
Метод фокус-груп
Ділові контакти

Кабінетні
дослідження
Польові
дослідження
Ділові контакти

Кабінетні дослідження
Польові дослідження
Пілотні дослідження
Панельні дослідження
Метод фокус-груп
Ділові контакти

Методичне забезпечення маркетингу
Внутрішні
Внутрішні
накази,
накази,
Положення
розпорядження.
розпорядження.
про підрозділи,
Положення
Положення
функціональні
про підрозділи,
про підрозділи,
обов’язки
функціональні
функціональні
працівників
обов’язки
обов’язки
відділів
працівників
працівників
відділів
відділів
Системний аналіз,
програмно-цільовий

-

-

Пакет Mіcrоsоft
Оffіcе, 1Сбухгалтерія,
SІMPLAN

Електронна
пошта
Інтернет-сервер

Статистична,
бухгалтерська,
нормативна

Залучення
аутсорсингових
структур
Спостереження

Кабінетні
дослідження
Польові
дослідження
Ділові контакти

Положення
про підрозділи,
функціональні
обов’язки
працівників
відділів

-
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методи
обробки
даних

Аналітичні
методи
обробки
даних

підхід, комплексні
дослідження
Лінійне програмування
Метод ділових ігор
Теорія масового
обслуговування
Моделювання
Теорія зв’язку
Планування по мережах
Регресійний аналіз
Кореляційний аналіз
Факторний аналіз

Планування по
мережах
регресійний аналіз
Кореляційний
аналіз
Факторний аналіз

Лінійне програмування
Метод ділових ігор
Теорія масового
обслуговування
Моделювання
Теорія зв’язку
Планування по
мережах
Регресійний аналіз
Кореляційний аналіз
Факторний аналіз

Планування по
мережах
Регресійний
аналіз
Кореляційний
аналіз
Факторний
аналіз

