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Поточні умови функціонування більшості вітчизняних підприємств вимагають зосередження макси-
мальної уваги на проблемі забезпечення їх економічної безпеки. Ефективність системи економічної без-
пеки певного суб’єкта підприємницької діяльності залежить від професійності дій суб’єктів безпеки, їх 
здатності швидко та адекватно реагувати на зміну зовнішнього та внутрішнього середовища функціо-
нування. Мета підсистеми обліково-аналітичного забезпечення полягає у створенні якісного інформацій-
ного підґрунтя для прийняття управлінських рішень суб’єктами безпеки. Розроблено методичні засади 
формування підсистеми обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою на вітчиз-
няних підприємствах, які враховують специфіку функціонування, передбачають раціональне використан-
ня наявних ресурсів та уможливлюють досягнення основних цілей у сфері економічної безпеки.

Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, інформаційне забезпечення, інформація, економічна 
безпека, суб’єкт безпеки.

Текущие условия функционирования большинства отечественных предприятий требуют сосредото-
чения максимального внимания на проблеме обеспечения их экономической безопасности. Эффективность 
системы экономической безопасности определенного субъекта предпринимательской деятельности за-
висит от профессионализма действий субъектов безопасности, их способности быстро и адекватно 
реагировать на изменение внешней и внутренней среды функционирования. Цель подсистемы учетно-
аналитического обеспечения заключается в создании качественной информационной основы для при-
нятия управленческих решений субъектами безопасности. Разработаны методические основы форми-
рования подсистемы учетно-аналитического обеспечения управления экономической безопасностью на 
отечественных предприятиях, которые учитывают специфику функционирования, предусматривают 
рациональное использование имеющихся ресурсов и обеспечивают достижение основных целей в сфере 
экономической безопасности.

Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение, информационное обеспечение, информация, 
экономическая безопасность, субъект безопасности.

The current conditions for the functioning of most domestic enterprises require the concentration of maximum 
attention on the problem of ensuring their economic security. The effectiveness of the economic security system 
of a certain subject of entrepreneurial activity depends on the professionalism of the actions of security subjects, 
their ability to react quickly and adequately to changes in the external and internal environment of functioning. The 
purpose of the accounting and analytical support subsystem is to create a high-quality information basis for making 
managerial decisions by security subjects. Methodical bases of forming a subsystem for accounting and analytical 
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support of economic security management at domestic enterprises have been developed, which take into account 
the specifics of functioning, provide rational use of available resources and ensure achievement of the main goals 
in the field of economic security.

Keywords: accounting and analytical support, information support, information, economic security, security 
subject.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими

науковими чи практичними завданнями. 
Поточна економічна ситуація в україні, основою 
формування якої є трансформаційні процеси в 
національній економіці, характеризується полі-
тичною, соціальною й фінансовою нестабіль-
ністю,  недосконалістю законодавчої бази, поси-
ленням внутрішньої та зовнішньої конкуренції, 
інфляцією, зниженням обсягів високотехноло-
гічного виробництва та зростанням величини 
експорту сировини й продукції з низьким сту-
пенем обробки. на тлі зазначеного фінансово-
господарська діяльність кожного суб’єкта під-
приємницької діяльності,  як і саме існування, 
значною мірою залежить від здатності проти-
стояти негативному впливу зовнішнього серед-
овища та контролювати внутрішні процеси з 
метою найбільш ефективного використання 
наявних ресурсів для досягнення тактичних і 
стратегічних цілей. Формування безпечних умов 
розвитку стає можливим завдяки створенню 
системи економічної безпеки, яка нині, будучи 
життєво необхідним складником в управлінні 
кожного підприємства, потребує глибоких тео-
ретичних досліджень із максимальним ураху-
ванням наявного практичного досвіду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори.

теоретичному розробленню питань, 
пов’язаних із забезпеченням економічної без-
пеки на всіх рівнях управління, багато уваги 
приділяли: о. ареф’єва, в. білоус, і. бінько, 
н. вавдіюк, в. Геєць, з. Герасимчук, в. Духов, 
М. Єрмошенко, я. жаліло, с. злупко, т. кузенко, 
о. кузьмін, а. кірієнко, т. ковальчук, б. крав-
ченко, М. лесечко, в. Марцин,   л. Мельник, 
і. Михасюк, с. Мочерний, в. Мунтіян, н. нижник, 
Г. Пастернак-таранушенко, с. Покропивний, 
Г. ситник, а. ревенко, о. терещенко, с. Шкар-
лет, в. Шлемко, в. ярочкін та ін. на проблемі 
обліково-аналітичного забезпечення процесу 
управління діяльністю підприємств зосеред-
жували увагу: П. буряк, Ф. бутинець, л. Гни-
лицька, т. карпова, Г. кірейцев, о. Гудзинський, 
М. Дем’яненко, в. лень, М. Пушкар, П. саблук, 
в. сопко, л. сук та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. віддаючи належне науковій та 
практичній значущості праць згаданих учених, 
необхідно зазначити, що у вітчизняній і зарубіж-
ній літературі дотепер не знайшли належного 
відображення деякі важливі аспекти гаранту-

вання економічної безпеки, зокрема в частині 
ретельного опису процесу формування підсис-
теми обліково-аналітичного забезпечення управ-
ління економічною безпекою підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в обґрунтуванні 
теоретичних позицій формування підсистеми 
обліково-аналітичного забезпечення управління 
економічною безпекою підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуваннямотриманих наукових 
результатів. Проведе дослідження дало змогу 
виявити, що нині наявні суттєво відмінні точки 
зору вітчизняних та закордонних науковців щодо 
сутності поняття «економічна безпека підпри-
ємства». здійснивши певне узагальнення, нами 
було запропоновано власне трактування цього 
поняття як складної багатофакторної категорії, 
покликаної забезпечити захист від негативного 
впливу зовнішнього й внутрішнього середовища, 
дотримання стійкості, уможливлення зростання 
ефективності застосування наявних ресурсів, 
сприяння використанню ринкових можливостей 
та реалізації інтересів [1]. таке трактування під-
креслює важливість економічної безпеки для 
функціонування кожного підприємства через 
формування підґрунтя для його сталого роз-
витку. водночас було з’ясовано, що реальне 
впровадження теоретичних напрацювань у гос-
подарську діяльність вітчизняних підприємств 
характеризується наявністю низки проблем. 
так, доцільно погодитися із думкою колективу 
авторів у складі Г. козаченко, в. Пономарьова 
та о. ляшенко [4], які вирізняють такий перелік 
проблем, що постають перед підприємствами 
на шляху досягнення прийнятного рівня еконо-
мічної безпеки (рис. 1).

Дослідивши ключові проблеми, можна дійти 
висновку, що гарантування необхідного не лише 
для ефективного функціонування, але й існу-
вання, рівня економічної безпеки можливе лише 
у разі створення відповідної системи – системи 
економічної безпеки підприємства. у нашому 
трактуванні таку систему можна визначити як 
сукупність взаємопов’язаних заходів органі-
заційно-правового характеру, спрямованих на 
ефективне використання наявних ресурсів та 
ринкових можливостей, забезпечення стійкості 
та реалізації інтересів, захист від усіх можливих 
загроз та ризиків [3]. 

у науковій літературі присутні відмінні точки 
зору щодо структури системи економічної без-
пеки певного суб’єкта господарювання. на нашу 
думку, один із цікавих підходів запропонувала 
з. якубович, у трактуванні якої під системою еко-
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номічної безпеки підприємства доцільно розуміти 
підсистему відкритої складної системи – підпри-
ємства, у складі якої потрібно виділити такі осно-
вні елементи: вхід системи, суб'єкти системи, 
мету, цілі, завдання, принципи та інструменти [6]. 
взявши за основу цей підхід, можна побудувати 
найбільш загальну схему системи економічної 
безпеки підприємства, яка максимально набли-
жена до класичного трактування суті соціально-
економічної системи (рис. 2).  

основними елементами такої системи є: 
суб’єкт управління, тобто той, хто управляє, 
здійснює вплив на об’єкт управління для збе-
реження наявного або ж досягнення нового 
стану; об’єкт управління – те, на що скерований 
вплив суб’єкта управління; керуючий вплив – 
сукупність рішень, заходів, методів і т. д. за 

допомогою яких суб’єкт управління впливає на 
об’єкт управління; зворотній зв'язок – забезпе-
чує контроль над реалізацією керуючого впливу 
через надходження інформації про зміну стану 
об’єкта управління. 

оскільки, як уже зазначалося, за основу було 
взято найбільш загальний підхід до трактування 
соціально-економічної системи, то ретель-
ніше розглядати сутність кожного елементу не 
доцільно. Підкреслимо лише, що суб’єктами 
управління виступають суб’єкти безпеки, склад 
яких суттєво різниться, зокрема залежно від 
масштабів діяльності певного підприємства. 
Функції суб’єкта безпеки на малому підприєм-
стві виконують директор, один із його заступни-
ків, головний бухгалтер і т. д. (внутрішні суб’єкти 
безпеки), та, за умови посилення негативного 

Рис. 1. Сукупність проблем під час здійснення управління економічною безпекою 
вітчизняних підприємств [4]

 

використання реактивного підходу, тобто 
очікування негативного впливу загрози і 
подальші заходи щодо ліквідації наслідків 
замість передчасного аналізу можливих 
шляхів уникнення цього впливу 

необхідність підвищення якості 
збору інформації не лише про 
конкурентів, а й про стан власної 
діяльності, що включає 
першочерговість визначення 
цілей і стратегії підприємства 

відсутність  аналізу витрат підприємства 
на заходи, пов’язані із забезпеченням  його 
економічної безпеки 

нехтування наявними можливостями 
підприємства і спрямування усієї 
системи економічної безпеки на 
роботу із загрозами 

недосконалість законодавчої 
бази, відсутність чіткого 
визначення прав і обов'язків 
підприємств і держави у сфері 
безпеки, що послаблює захист 
кожного суб’єкта 
господарювання  Проблеми управління 

економічною безпекою 
підприємства 

Рис. 2. Загальна схема системи економічної безпеки підприємства
 

ВХІД ВИХІД 
Суб’єкт 

управління  
Об’єкт 

управління  Керуючий вплив 

Зворотній зв'язок  
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впливу середовища функціонування, уклада-
ється угода з охоронною фірмою або державною 
службою охорони (зовнішні суб’єкти безпеки). 
Для середніх підприємств рекомендованим 
є застосування комбінованого варіанту, що 
передбачає створення власного підрозділу еко-
номічної безпеки у поєднанні з активною співп-
рацею із зовнішніми суб’єктами безпеки. великі 
підприємства володіють достатніми ресурсами 
для створення власної служби безпеки.    

об’єктом управління в системі економічної 
безпеки підприємства виступають ресурси, тобто 
фінансові, матеріальні, інформаційні, кадрові 
тощо. водночас уважаємо за доцільне, спираю-
чись на дані рис. 1, підкреслити важливість для 
гарантування економічної безпеки певного під-
приємства забезпечення керуючого впливу та 
наявність зворотного зв’язку. у першому випадку 
йдеться про своєчасність та обґрунтованість 
розроблення й реалізацію рішень суб’єктів без-
пеки для протидії впливу зовнішніх та внутріш-
ніх викликів, ризиків та загроз, що неможливо 
без відповідного інформаційного забезпечення, 
а в другому – отримання інформації для кори-
гування реалізації захисних заходів та фор-
мування бази даних для вдосконалення самої 
системи економічної безпеки підприємства. 
тобто життєздатність самої системи економічної 
безпеки підприємства, а отже, і підприємства 
загалом, суттєво залежить від інформаційного 
забезпечення дій суб’єктів безпеки. 

визначень інформаційного забезпечення 
є доволі значна кількість, але вважаємо за 
доцільне процитувати визначення в. Пантелє-
єва, яке, на нашу думку, максимально можна 
застосувати у сфері економічної безпеки та 
згідно з яким під цим терміном доцільно розуміти 
«…цілеспрямовану роботу зі збору інформації, 
її реєстрації, передавання, обробки, узагаль-
нення, зберігання та пошуку суб’єктами контр-
олю з метою використання для управління» 
[5]. беручи за основу процитоване визначення, 
а також зважаючи на основні проблеми під час 
здійснення управління економічною безпекою 
вітчизняних підприємств (рис. 1), можна конста-
тувати важливу роль інформації для ефектив-
ного керування процесом забезпечення безпеки, 
що потребує застосування наукових підходів до 
формування та належної організації інформа-
ційного забезпечення. Дана теза є актуальною і 
з того погляду, що для більшості менеджерів на 
вітчизняних підприємствах характерний так зва-
ний «інформаційний голод», тобто коли різно-
манітної інформації є надзвичайно багато, але 
потрібна на певний момент часу – відсутня. один 
із можливих шляхів вирішення цієї проблеми – 
формування підсистеми обліково-аналітичного 
забезпечення. такий підхід ґрунтується на тому 
факті, що ядром інформаційного забезпечення є 
облікова та аналітична інформація [2].

Підсистема обліково-аналітичного забез-
печення повинна містити джерела інформа-

ції, об’єкти обліку, методичні прийоми обліку, 
аудиту й аналізу та суб’єкти обліково-аналі-
тичного забезпечення. Джерелами інформації 
є первинні документи, реєстратори бухгалтер-
ського обліку та фінансова звітність, а також 
внутрішні розпорядження, методики і стандарти 
обліку, законодавчо-нормативні документи і т. д. 
об’єктами обліку виступають капітал та дже-
рела його утворення, наявні ресурси, процеси і 
результати фінансово-господарської діяльності. 
необхідність включення до складу цієї підсис-
теми аудиту мотивовано необхідністю перевірки 
облікової інформації і лише після цього застосу-
вання аналітичних методів обробки інформації, 
що уможливлює досягнення необхідного сту-
пеня її достовірності.

реалізація процесу обліково-аналітичного 
забезпечення безпосередньо пов’язана з діями 
суб’єктів, якими виступають працівники обліко-
вих та аналітичних підрозділів, роль та функції 
яких можна класифікувати за певними ознаками 
(рис. 3).

уважаємо помилковим створення окремого 
підрозділу обліково-аналітичного забезпечення 
управління економічною безпекою підприєм-
ства. більш раціональним є підхід, що передба-
чає певні організаційні зміни в наявній системі 
обліково-аналітичного забезпечення управління 
підприємством, зміст яких буде нами більш 
ретельно розглянуто в подальшому.

застосування терміну «забезпечення» у кон-
тексті обліково-аналітичного доцільно тракту-
вати як організацію своєчасного формування та 
передачу користувачам якісної обліково-аналі-
тичної інформації. 

Метою створення підсистеми обліково-аналі-
тичного забезпечення управління економічною 
безпекою підприємства повинно стати форму-
вання якісного інформаційного підґрунтя для при-
йняття управлінських рішень суб’єктами безпеки.

уважаємо, що підґрунтям формування зазна-
ченої підсистеми повинні бути специфіка гос-
подарської діяльності певного підприємства та 
варіанти організації системи економічної без-
пеки. у найбільш загальному варіанті форму-
вання такої підсистеми повинно передбачати 
послідовне здійснення трьох етапів: організацій-
ного, технологічного та функціонального (рис. 4). 

на окремих моментах запропонованої схеми 
доцільно зупинитися більш детально. так, в 
«організаційному» етапі ключове місце посідає 
формування  інформаційних потреб суб’єктів без-
пеки, адже саме це буде вихідним пунктом для 
визначення кількісних та якісних параметрів облі-
ково-аналітичної інформації, окреслення певних 
сфер у господарській діяльності підприємства, 
які вимагатимуть пріоритетної уваги, проведення 
розрахунків для виділення необхідних ресурсів 
для функціонування такої підсистеми.

у «технологічному» етапі ключове місце 
посідають два моменти. Перший – форму-
вання каналів передавання даних із різним 
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рівнем захисту, що вимагає посилення захи-
щеності частини документообігу. Другий – 
передбачає не лише максимальну автома-
тизацію усіх обліково-аналітичних процесів, 
але найбільш ефективне  використання тру-
дових ресурсів. визначення та ідентифікація 
зовнішніх та внутрішніх загроз на ранніх ета-
пах їх розвитку неможливо здійснити на основі 
наявних комп’ютерних програм, адже потрібно 
врахувати одночасний вплив доволі значної 
кількості різноспрямованих чинників, окремі з 
яких можуть бути наслідком «інформаційного 
шуму». у цьому разі ключову роль відіграє 
працівник, який, поступаючись персональному 
комп’ютеру за швидкістю обробки інформації, 
здатний відчути найменші зміни в динаміці 
середовища функціонування, скористатися не 
лише обліковими даними, але й «неофіційною» 
інформацією, прийняти рішення на основі інту-
їції і т. д. роль такого працівника (групи, від-
ділу) складно переоцінити, що вимагає під час 
формування підсистеми обліково-аналітичного 
забезпечення надавати перевагу не лише тех-
нічному оснащенню, але й підбору, навчанню 
та мотивації працівників облікових та аналітич-
них підрозділів.

завдання «функціонального» етапу полягає 
не лише у безпосередньому досягненні мети 
підсистеми обліково-аналітичного забезпе-

Рис. 3. Класифікація суб’єктів обліково-аналітичного забезпечення управління 
економічною безпекою підприємства

чення, але й в її вдосконаленні відповідно до 
зміни потреб суб’єктів безпеки та параметрів 
середовища функціонування.

уважаємо помилковим твердження, що під-
система обліково-аналітичного забезпечення 
управління економічною безпекою підприємства 
повинна бути зосереджена виключно на вну-
трішньому середовищі. Для прикладу, інформа-
цією про появу зовнішніх викликів чи зростання 
ризиків спричинених неплатоспроможністю пев-
ного контрагента можуть бути аналітичні дані 
про фінансові розрахунки з ним.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. ефек-
тивність господарської діяльності вітчизняних 
підприємств значною мірою залежить від здат-
ності їх суб’єктів безпеки формувати безпечні 
умови розвитку, тобто зменшувати негативний 
вплив середовища функціонування. основою дій 
суб’єктів безпеки є управлінські рішення, інфор-
маційний базис яких формується підсистемою 
обліково-аналітичного забезпечення. Процес 
формування такої підсистеми суттєво залежить 
від специфіки господарської діяльності певного 
підприємства, а розроблені методичні рекомен-
дації дають змогу максимально використати 
наявні у суб’єкта господарювання ресурси.

зважаючи на важливість теоретичних роз-
робок для вдосконалення управління еконо-
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Рис. 4. Процес формування підсистеми обліково-аналітичного забезпечення управління 
економічною безпекою підприємства
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мічною безпекою вітчизняних підприємств, 
подальшого дослідження потребує процес 
визначення та ідентифікації ключових зовніш-

ніх та внутрішніх викликів, ризиків та загроз 
як елемент підсистеми обліково-аналітичного 
забезпечення.
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