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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 
Основою обліково-аналітичного забезпечення є інформація, тобто  сукупність відомостей про 

внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства, яку використовують для оцінки й аналізу економічних 

явищ та процесів для розроблення і прийняття управлінських рішень. Слід зауважити, що управління 

економічною безпекою підприємства — це неперервний процес отримання інформації про рівень 

безпеки та ймовірність виникнення та розвитку викликів, загроз і ризиків з подальшим напрацюванням 

адекватних до ситуації управлінських рішень. 

Механізм обліково-аналітичного забезпечення передбачає збирання інформації, способи її 

узагальнення та аналізу, а також технології надання безпосереднім користувачам з метою оцінки рівня та 

стану економічної безпеки власного підприємства чи його партнерів та/або конкурентів, діяльність яких 

може вплинути на стан безпеки підприємства. Отже, можна сформувати основні напрями здійснення 

обліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки підприємства: 

- діагностика фінансово-господарського стану підприємства з метою упередження його фінансових 

ризиків, неспроможності, банкрутства; 

- оцінка стану та рівня економічної безпеки власного підприємства, надійності потенційних партнерів 

підприємства; 

- оцінка стану безпеки й визначення стратегії діяльності на ринку потенційних і реальних конкурентів 

збереження та примноження ресурсного потенціалу підприємства, раціонального й ефективного його 

використання; 

- прийняття управлінських рішень щодо доцільності діяльності з урахуванням виявлених загроз та 

небезпек; 

- максимально повне інформаційне забезпечення системи економічної безпеки підприємства в цілому, її 

окремих функціональних підрозділів; 

- сприяння гармонізації інтересів підприємства в цілому (як юридичної особи та окремих співробітників 

(як фізичних осіб) з метою мінімізації внутрішніх загроз тощо. 

З огляду на це, принциповою є організація обліково-аналітичного забезпечення, під якою розуміють  

сукупність засобів, способів і прийомів з упорядкування та облікової і аналітичної інформації. Саме 

інформованість зацікавлених осіб та осіб, що приймають ділові рішення, є важливішим фактором 

підвищення економічної життєздатності бізнесу, його ефективності та захисту від впливу внутрішніх та 

зовнішніх загроз. В системі економічної безпеки гостро постає питання формування повної та 

достовірної інформації, що адаптована до конкретних завдань та прийняття управлінських рішень 

господарюючих суб'єктів. 

Обліково-аналітична інформація є результатом функціонування відповідної системи забезпечення. 

Для формування методичних засад обліково-аналітичного забезпечення управління економічною 

безпекою підприємства з’ясуємо суть поняття «обліково-аналітичне забезпечення», підходи до 

трактування якого в економічній літературі суттєво різняться.  Так, Т. Безродна під цим терміном розуміє 

процес підготовки обліково-аналітичної інформації, забезпечення її кількості та якості. Термін 

«забезпечення», на думку автора, означає виконання, гарантування здійснення процесу постачання 

обліково-аналітичної інформації системі управління. Обліково-аналітична інформація є результатом 

функціонування відповідної системи забезпечення. Для формування методичних засад обліково-

аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства з’ясуємо суть поняття 

«обліково-аналітичне забезпечення», підходи до трактування якого в економічній літературі суттєво 

різняться.  Так, Т. Безродна під цим терміном розуміє процес підготовки обліково-аналітичної 

інформації, забезпечення її кількості та якості. Термін «забезпечення», на думку автора, означає 

виконання, гарантування здійснення процесу постачання обліково-аналітичної інформації системі 

управління. 

Система обліково-аналітичного забезпечення відіграє важливу роль у функціонуванні системи 

управління підприємством, забезпечуючи взаємодію різних структурних підрозділів та реагуючи на 

зміни внутрішнього й зовнішнього середовищ. 

 

 

 


