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Постановка проблеми. Сучасна економіка все більш поповнюється процесами глобалізації.  

В час посилення конкуренції, збільшення цін на сировину, швидких змін кон'юнктури ринку гостро 

постає потреба в інформатизації господарської діяльності.  

Від не ефективних та несвоєчасних управлінських рішень часто залежать фінансові результати 

промислових підприємств. Їх інформаційна підтримка зумовлена необхідністю інтеграції сучасних 

інформаційних технологій в сферу господарських відносин, сферу ведення господарської діяльності, сферу 

обліково – аналітичного забезпечення, здійснення бюджетування,  сферу раціоналізації виробництва.  

Всі ці елементи господарської діяльності промислових підприємств безпосередньо впливають на 

фінансові результати. Що в свою чергу відображається на економічній безпеці. Різноманіття викликів та 

загроз для економічної безпеки промислових підприємств сформувало проблему створення оптимальної 

моделі інформаційно-аналітичного забезпечення. Що дасть змогу підтримувати стан захищеності 

промислових підприємств в умовах сучасних викликів, загроз та небезпек на належному рівні. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної 

безпеки промислових підприємств потребує послідовно виваженої роботи щодо дослідження впливу 

негативних факторів на діяльність підприємства. 

Інформаційне забезпечення економічної безпеки обумовлено її визначенням, особливостями, та 

механізмами забезпечення. 

До дослідників, що зробили значний внесок у вдосконалення теоретико-методологічних та науково-

практичних аспектів економічної безпеки можна віднести таких: П. Я. Пригунов [7], В. В. Крутов [5], М. М. 

Єрмошенко [2],  Т. М. Іванюта [4]. Узагальнюючи основні твердження, що виникли в результаті проведення 

дослідження праць зазначених науковців, можна відзначити, що економічна безпека представляє собою 

певний стан захищеності від загроз, ризиків та небезпек. Вона складається із ряду складових, до яких можна 

віднести: економічну, соціальну, технічну, інтелектуальну, кадрову, ринкову, правову, інформаційну 

складову.  

Елементами економічної безпеки виступають: захист комерційної таємниці, захист майна, 

інформаційно-аналітичні можливості, управління ризиками, контроль витрат, конкурентна політика, 

внутрішня безпека.  

Об’єктами економічної безпеки виступають:  виробничий процес, обсяг виробництва, попит, 

кваліфікація працівників, угоди, крадіжки, людський фактор, кредиторська заборгованість, дебіторська 

заборгованість. 

 До суб’єктів економічної безпеки можна віднести державу, та підприємство, що створюють умови 

для протидії  внутрішнім та зовнішнім загрозам та ризикам. 

Розуміння усіх компонентів економічної безпеки дає можливість розглядати її як систему, яка не 

може існувати без інформаційно-аналітичного забезпечення. Тому, що для попередження загроз, ризиків та 

небезпек потрібно спочатку їх виявити, ідентифікувати, визначити методики оцінки негативного впливу, та 

шляхи протидії. 

Зокрема початковим етапом інформаційно-аналітичної діяльності можна вважати збір інформації, 

що полягає у визначенні основних ризиків для підприємства. 

В сучасні літературі проблему ризиків в підприємницькій діяльності висвітлено досить широко. До 

науковців, що ретельно досліджували цю проблему можна віднести таких: В. Б. Зажожай [3], О. А. Шапкін 

[8], О. Г Шоломицкий [9], І. Т. Балабанов [1]. 

Сама проблема інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки промислових 

підприємств висвітлена мало. Це обумовлено рядом таких обставин: 



- для кожного промислового підприємств існують різні загрози та ризики. Які обумовлені 

структурою виробництва, формою власності, ринком збуту, конкуренцією та ін.; 

- бюджетне фінансування проведення інформаційно-аналітичних заходів залежить від бажання 

керівництва підприємства виділяти під такі проекти кошти; 

- складно надати кількісну та якісну оцінку економічній безпеці. 

Хоча такі спроби і ведуться. Так наприклад дослідник Евеліна Камишнікова вбачає можливості 

оцінки економічної безпеки кількісно, та якісно [10]. До кількісних оцінок економічної безпеки вона 

відносить сумарну кількість індексів економічної безпеки, визначених як відносні показники стану ряду 

складових економічної безпеки. Таких як: фінансова складова, виробнича складова, інтелектуальна і кадрова 

складова, інвестиційно-технологічна складова, екологічна складова.  

Дослідник приводить власну формулу економічної безпеки: 

  

 , (1) 

  

де: 

L ек.б – Рівень економічної безпеки підприємства; 

f(xi) – відносний показник між фактичним значенням складової економічної безпеки, та його 

базисним значенням (минулим); 

N – кількість відносних показників. 

Відповідно до визначень рівня економічної безпеки дослідних пропонує свої якісні значення 

економічної безпеки: 

  

Таблиця 1. 

Якісні оцінки економічної безпеки підприємств 

Критерій Значення 
дуже добре     1.00-0.80 
добре   0.80-0.63 
задовільно  0.63-0.37 
погано 0.37-0.20 
дуже погано    0.20-0.00 

Розроблено на основі джерела [10] 

  

Спроба оцінити рівень економічної безпеки кількісно відповідно до певних змін в середовищі 

економічної безпеки досить вдала, хоча і не визначає конкретного типу підприємства. Виходячи із 

міркувань дослідника така методика є універсальною. Але залишається проблема приведення до кількісних 

значень складові економічної безпеки, що зазначає дослідник. Ця проблема на сьогоднішній день науково не 

вирішена. Тому, що оцінити наприклад рівень екологічної безпеки на підприємстві досить складно. І більш 



того відсутні критерії оцінювання. І таким чином залишається оцінювати ці зміни у відсотках, або у 

відносних значеннях, як пропонує дослідник Камишнікова. Хоча порівняльна база теж відсутня на 

сьогоднішній день. Оцінити зростання чи зменшення певного показника можливо, але складно визначити 

наскільки це важливо для економічної безпеки. 

Тому можна вважати спробу визначити рівень економічної безпеки кількісно та якісно вдалою. Але 

при відсутності порівняльної бази це зробити складно. 

Заслуговує уваги і методика експертних оцінок економічної безпеки. Методики проведення 

експертних оцінок на сьогоднішній день дуже різноманітні. Але їх використання в рамках економічної 

безпеки потребує значної кількості експертів. Тому, що розуміючи саме поняття економічна безпека, що у 

сучасній літературі знайшло своє узагальнене відображення як стан захищеності від загроз ризиків та 

небезпек [7], [5], [2], [4], можна виділити значну кількість факторів, які впливають на цей стан. 

Вирішення цієї проблеми пропонує дослідник В. В. Лойко [6], який представив до уваги наукової 

спільноти програмне забезпечення «Універсальний експерт» (свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір № 41023) з базою даних Safe Line (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 41025). 

Функціональні можливості даного програмного забезпечення полягають в систематизації експертних 

висновків, відносно основних складових економічної безпеки, можливостей залучення до аналізу значної 

кількості експертів, та гнучку систему опитування. 

Використання електронних експертних систем може розглядатись як сучасний інструмент в 

здійсненні інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки промислових підприємств.  

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Разом з тим досліджень щодо визначення рівня 

економічної безпеки, з  урахуванням усіх факторів впливу  на її стан комплексно не здійснювалось. Хоча 

спроби визначити стан економічної безпеки як інтегральний показник, як показник бальної оцінки окремих 

її елементів, як фінансовий стан були здійснені. Але вони не можуть відображати  рівень загроз та 

небезпек  тільки по окремим показникам. Необхідно їх поєднання у вигляді  комплексної оцінки 

економічної безпеки. Крім того відсутність порівняльної бази для визначення критеріїв оцінки економічної 

безпеки створюють труднощі в процесі інформаційно-аналітичного забезпечення. Для її формування 

потрібно використовувати математично-статистичний апарат. Але для цього необхідно  як  ідентичне 

середовище в якому знаходиться підприємство, так  і  ідентична виробнича структура  підприємства, що в 

сучасних умовах не можливо.  

Основним напрямом вирішення цієї проблеми є створення оптимальної моделі інформаційно-

аналітичного забезпечення економічної безпеки, в рамках якої можна поєднати ряд аналітичних методик, які 

потрібно використовувати для оцінки усіх елементів економічної безпеки комплексно, та можливості 

оцінити стан безпеки експертно. 

Для формування порівняльної бази потрібно створювати експертні ради щодо  визначення 

кількісних та якісних критеріїв  оцінки  економічної безпеки промислових підприємств. Це надасть 

можливість визначити  найбільшу кількість негативних  факторів що впливають на роботу підприємства, та 

здійснювати певні кроки на шляху до оптимізації такої порівняльної бази.  

Метою статті є створення моделі інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки 

промислових підприємств, яка відображає алгоритм виконання процесу інформаційного забезпечення від 

початкової стадії до кінченого результату. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформаційним забезпеченням економічної безпеки 

можна вважати визначення рівня певних показників, що відображають ту чи іншу сферу діяльності 

підприємства, з одного боку, та рівня ймовірності впливу  негативних факторів з іншого. Для цього існує 

можливість використати  науковий потенціал в сфері визначення рівня фінансової безпеки, використовуючи 

при цьому методи фінансового аналізу. Також сучасні методики оцінки конкурентної політики можуть бути 

використані в процесі формування показників економічної безпеки. Дослідження ринкових позицій може 

бути здійснено за рахунок дослідження обсягів реалізації підприємства по відношенню до загальних обсягів 

реалізації в певному сегменті ринку. 

Поєднання цих показників може певним чином відображати рівень економічної безпеки. Але 

враховуючи особливості діяльності промислових підприємств, таких як: структура виробництва, 

рентабельність продукції, ринки збуту, обсяги реалізації, всі три показники можуть мати різні значення для 



економічної безпеки кожного підприємства окремо, тобто їх питома вага в системі забезпечення економічної 

безпеки може бути різна.  

Для забезпечення ефективності поєднання цих показників та визначення їх питомої ваги, 

запропоновано сформувати модель інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки 

промислових підприємств рис. 1. 

  

 

Рис. 1. Модель інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки промислових 

підприємств 

Розроблено автором 



  

На початковому етапі інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки потрібно 

зібрати інформацію про стан підприємства та представити її у вигляді ключових показників економічної 

безпеки.  

В враховуючи той факт, що основними показниками господарської діяльності є показники 

фінансової ефективності підприємства, показники споживання продукції, тобто ефективність маркетингової 

політики стосовно ринку збуту та показники конкурентної активності, пропонується використовувати 

відносні показники, що відображають їх результативність, базуючись на статистичних дослідженнях. 

Вирішення проблеми питомої ваги кожного з показників економічної безпеки для підприємства в 

залежності від структури виробництва, обсягів реалізації, рентабельності продукції та ліквідності, 

пропонується здійснювати за рахунок проведення експертного аналізу, з використання програмного 

забезпечення «Універсальний експерт». Це надасть можливість оцінити експертно питому вагу кожного 

показника економічної безпеки у відсотках. 

Для визначення комплексного показника економічної безпеки пропонується  привести у 

відповідність питому вагу кожного із показників до їх відносних значень. 

В результаті поєднання усіх показників, що відображають стан безпеки підприємства у вигляді їх 

суми, можна визначити комплексний показник економічної безпеки промислових підприємств. 

Висновки  

Моделювання процесів інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки на сучасному 

етапі розвитку інформаційної економіки надасть можливість ефективніше впливати на економічну безпеки 

промислових підприємств, здійснювати ефективну управлінську діяльність, проводити вдалу конкурентну 

політику, оптимізувати виробничі процеси.  

Розроблена модель інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки в умовах 

посилення інтеграційних процесів може бути використана для подальших досліджень та напрацювань в 

сфері інформатизації економіки в системі економічної безпеки. ЇЇ основа може бути використана для 

формування складних інформаційно-аналітичних систем, що характеризують зв’язки між економічними 

процесами, які відбуваються в сфері промисловості та негативними фактора що на них впливають. 
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