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Існування, ефективне функціонування та розвиток кожного суб’єкта господарювання є неможливими 
без забезпечення прийнятного рівня економічної безпеки. Обліково-аналітичне забезпечення управління 
економічною безпекою підприємства уможливлює формування інформаційного базису діяльності суб’єктів 
безпеки шляхом надання якісної інформації про зміни зовнішнього та внутрішнього середовища господар-
ської діяльності. Розроблені методичні засади визначають базові засади й вимоги формування та принци-
пи функціонування системи обліково-аналітичного забезпечення. 

Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, інформація, економічна безпека підприємства, без-
пека, загрози, облік, аналіз.

Существование, эффективное функционирование и развитие каждого субъекта хозяйствования не-
возможны без обеспечения приемлемого уровня экономической безопасности. Учетно-аналитическое обе-
спечение управления экономической безопасностью предприятия позволяет формировать информацион-
ный базис деятельности субъектов безопасности путем предоставления качественной информации об 
изменениях внешней и внутренней среды хозяйственной деятельности. Разработанные методические 
основы определяют базовые принципы и требования формирования и принципы функционирования си-
стемы учетно-аналитического обеспечения.

Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение, информация, экономическая безопасность 
предприятия, безопасность, угрозы, учет, анализ.

The existence of effective functioning and development of each business entity is impossible without ensuring 
an acceptable level of economic security. Registration-analytical maintenance of management with the economic 
security of the enterprise allows to form the basis of the information activities of the security subjects by providing 
quality information on the changes in the external and internal environment of business. The developed methodical 
bases define the basic principles and requirements for the formation and operation of the accounting and analytical 
support systems.

Keywords: accounting and analytical support, information, economic security, safety, threat, accounting, analysis.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. Процес управ-
ління вітчизняними підприємствами, усклад-
нений швидкими і непередбачуваними змі-
нами середовища функціонування, вимагає 
формування якісного інформаційного під-
ґрунтя для прийняття адекватних до ситуації 
управлінських рішень. економічна безпека 
підприємства, яка є важливою умовою існу-
вання, функціонування та розвитку кожного 
суб’єкта господарювання, потребує для цілей 

управління також інформаційної основи – 
обліково-аналітичного забезпечення.

обліково-аналітичне забезпечення управ-
ління економічною безпекою підприємства пови-
нне уможливлювати отримання достовірної, 
своєчасної та повної інформації з різних дже-
рел про зміни у зовнішньому та внутрішньому 
середовищі, які б указували на виникнення чи 
зростання впливу чинників на рівень безпеки, що 
вимагає подальшого наукового пошуку та розро-
блення методичних засад, що відповідають умо-
вам функціонування в національній економіці.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. теоретичній розробці 
питань, пов’язаних із забезпеченням економіч-
ної безпеки 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. кравченко, 
М. лесечко, в. Марцин, л. Мельник, і. Михасюк, 
с. Мочерний, в. Мунтіян, н. нижник, Г. Пастер-
нак-таранушенко, с. Покропивний, Г. ситник, 
а. ревенко, о. терещенко, с. Шкарлет, в. Шлемко, 
в. ярочкін та ін. на проблемі обліково-аналітич-
ного забезпечення процесу управління діяль-
ністю підприємств зосереджували увагу П. буряк, 
Ф. бутинець, л. Гнилицька, т. карпова, Г. кірейцев, 
о. Гудзинський, М. Дем’яненко, в. лень, М. Пуш-
кар, 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 
розв’язання проблеми формування обліково-
аналітичного забезпечення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета дослідження полягає в удо-
сконаленні методичних засад формування облі-
ково-аналітичного забезпечення управління 
економічною безпекою підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. важливими та необхідними ета-
пами вдосконалення управління економічною 
безпекою підприємства на більшості вітчизня-
них підприємств є дослідження, аналіз і кори-
гування зовнішніх та внутрішніх інформаційних 
потоків, які формують інформаційний базис для 
прийняття управлінських рішень.

із точки зору забезпечення безпеки доцільно 
погодитися із визначенням інформації, яке про-
понує М. Пушкар, згідно з яким інформація – це 
субстрат, необхідний і обов’язковий для того, 
щоб оцінити ситуацію, виробити можливі аль-
тернативи управлінських рішень та відібрати 
найдоцільнішу з них для практичного викорис-
тання [5, с. 54].

відповідно до процитованого вище визна-
чення, можна стверджувати, що інформація як 
сукупність даних про стан та зміну внутрішнього 
та зовнішнього середовища в системі економіч-
ної безпеки підприємства використовується для 
дослідження, оцінки й аналізу економічних явищ 
і процесів із метою розроблення та прийняття 
управлінських рішень для забезпечення необ-
хідного для існування та розвитку рівня безпеки. 
управління економічною безпекою підприєм-
ства – це неперервний процес (від заснування до 

ліквідації підприємства) моніторингу середовища 
функціонування з метою виявлення впливу всіх 
чинників на рівень безпеки як основа для розро-
блення, реалізації та контролю кожного управлін-
ського рішення в межах підприємства.

Погляди вчених щодо формування інфор-
маційного базису управління економічною без-
пекою підприємства суттєво різняться, переду-
сім терміном, який можна взяти за основу. так, 
поширеними є поняття «обліково-аналітичне 
забезпечення», «обліково-аналітична сис-
тема», «обліково-інформаційне забезпечення», 
«інформаційне забезпечення».

обліково-аналітичне забезпечення розгляда-
ється в наукових працях таких учених, як а. заго-
родній, о. кравченко, т. камінська, н. Голячук, 
в. волощук. так, а. загородній розглядає його 
як форму організації всіх видів обліку й аналізу, 
метою якого є забезпечення менеджерів підпри-
ємства інформацією для прийняття поточних і 
стратегічних управлінських рішень та контролю 
над їхньою реалізацією [4, с. 31].

обліково-аналітичну систему розглядають 
я. соколов, е. негашев, с. барановська, л. уса-
това, о. Гудзинський, Г. кірейцев, т. Пахомова, 
л. Попова, б. Маслов, і. Маслова. так, с. бара-
новська визначає обліково-аналітичну систему як 
таку, що ґрунтується на даних оперативного, ста-
тистичного, фінансового і управлінського обліку, 
включаючи оперативні дані, і використовує для 
економічного аналізу статистичну, виробничу, 
довідкову та інші види інформації [1, с. 9].

р. бруханський приділяє увагу обліково-
інформаційному забезпеченню, яке повинне 
враховувати як внутрішні, так і зовнішні інфор-
маційні сфери, відображаючи комплексну кон-
солідовану інформацію про діяльність під-
приємства та його перспективи. основними 
джерелами обліково-інформаційного забезпе-
чення є фінансовий облік і звітність, управлін-
ський облік і звітність, результати моніторингу 
бізнес-середовища [3, с. 32–33].

і. бланк, в. смирнова, а. апостолов та 
М. крамчанінова наголошують на важливості 
інформаційного забезпечення в управлінні сис-
темою економічної безпеки підприємства. і. 
бланк визначає інформаційне забезпечення як 
процес безперервного цілеспрямованого під-
бору відповідних інформативних показників, 
необхідних для здійснення аналізу, планування 
і підготовки ефективних оперативних управлін-
ських рішень по всіх аспектах фінансової діяль-
ності підприємства [2].

на нашу думку, серед названих основних тер-
мінів до процесу гарантування економічної без-
пеки підприємства доцільно застосувати «облі-
ково-аналітичне забезпечення». незважаючи те 
що обліково-аналітичне забезпечення наявне на 
кожному підприємстві, доволі часто його рівень 
не є достатнім для ефективного виконання 
завдань у системі економічної безпеки підпри-
ємства. узагальнюючи напрацювання науковців 
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[1–7], нами розроблено теоретичні засади фор-
мування обліково-аналітичного забезпечення 
на підприємстві (рис. 1).

обліково-аналітичне забезпечення – це про-
цес підготовки обліково-аналітичної інформації, 

який можна розділити на кілька ключових ета-
пів, це:

– збір, реєстрація та узагальнення даних;
– перевірка інформації для забезпечення 

необхідної якості;

Рис. 1. Теоретичні засади формування  
обліково-аналітичного забезпечення на підприємстві

Обліково-аналітичне забезпечення

якісне інформаційне обслуговування суб’єктів безпеки шляхом створення динамічної системи збору 
своєчасних, якісних, у необхідному обсязі й актуальних даних у зовнішньому та внутрішньому 
середовищі, їх узагальнення, систематизація, аналіз та перевірка на достовірність, зберігання та 
ефективне використання для прийняття відповідних управлінських рішень

Мета 

поєднання облікових та 
аналітичних процедур для 
формування інформації з такими 
характеристиками:

поточної, для визначення рівня економічної безпеки на 
певний момент часу

аналітичної, для створення інформаційного підґрунтя 
прийняття управлінського рішення

стратегічної, для розроблення планів та прогнозів 
можливої зміни рівня безпеки

Принципи функціонування системи обліково-аналітичного забезпечення:

- визначення основних та додаткових джерел інформації, які дають змогу чітко відстежувати найменші 
зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі та можуть бути використані для ідентифікації моменту 
виникнення та розвитку загроз та ризиків;
- розроблення критеріїв оцінки якості інформації, яка використовується в управлінні економічною 
безпекою підприємства;
- розроблення методики формування необхідного обсягу даних у системі обліку та послідовність 
подальшої трансформації облікованих даних в аналітичну інформацію;
- розроблення методики перевірки інформації з облікових даних та додаткових джерел

Базові засади формування:

- якість інформації забезпечується узагальненням даних із різних джерел та компетентністю працівників 
підрозділу безпеки під час аналізу та контролю; 
- обсяг інформації повинен відповідати потребам суб’єктів безпеки;
- оперативність інформації визначає можливість прийняття превентивних захисних заходів та 
ефективність мінімізації втрат від зростання небезпеки;
- зменшення витрат на обліково-аналітичне забезпечення в управлінні економічною безпекою 
підприємства можливе через взаємодію підрозділу безпеки з іншими структурними одиницями

Вимоги до формування:

- чітко  та  достовірно  відображати  всі  господарські операції, що здійснюються на підприємстві;
- надавати інформацію щодо зміни зовнішнього середовища, які суттєво впливають або можуть у
перспективі вплинути на рівень економічної безпеки підприємства;  
- виявляти  та відстежувати вплив  окремих  внутрішніх та зовнішніх чинників  на рівень економічної 
безпеки підприємства; 
- забезпечувати інформаційний супровід розроблення та прийняття рішень в управлінні економічною 
безпекою підприємства;
- забезпечувати незалежний контроль над функціонуванням усіх підрозділів підприємства;
- формувати інформаційний базис для складання планів та прогнозів розвитку підприємства
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– аналітичне опрацювання;
– збереження та передача інформації;
– формування інформаційного базису для 

розроблення рішень. 
обліково-аналітичне забезпечення, будучи 

складовою частиною системи управління еко-
номічною безпекою підприємства, спирається 
на чітке об’єднання облікових та аналітичних 
операцій. 

основою обліково-аналітичного забезпе-
чення є дані оперативного, статистичного, 
фінансового й управлінського обліку, а також 
виробнича, комерційна, фінансова, довідкова 
та інші види інформації щодо стану та зміни 
внутрішнього та зовнішнього середовища. Дже-
релами інформації є всі доступні засоби масо-
вої комунікації, зокрема періодичні видання, 
телебачення, інтернет, а також інформація, 
отримана шляхом конкурентної розвідки. 

Поєднання облікової та іншої інформа-
ції повинне забезпечити як високу якість, так і 
контроль, отже, й підвищити ефективність реа-
лізації управлінських рішень. 

Постійні непередбачувані зміни зовнішнього 
середовища, необхідність посилення контролю 
над внутрішніми процесами підвищують вимоги 
до обліково-аналітичного забезпечення управ-
ління економічною безпекою, зокрема через 
поглиблення взаємозв’язків з іншими інформа-
ційними системами управління підприємством. 
часткове вирішення цієї проблеми забезпе-
чується швидким зростанням можливостей і 
покращенням техніко-технологічних характе-
ристик сучасних засобів обробки інформації та 
програмного забезпечення для збору, обробки 
і передавання значних обсягів даних. водночас 
актуальною є проблема не лише отримання та 
передачі необхідної інформації, але й обме-
ження тієї частини, яка у сфері безпеки назива-
ється «інформаційним шумом». надлишкова, 
неякісна, несвоєчасна та недостовірна інфор-
мація не лише перевантажує інформаційні 
канали, вимагає додаткових витрат на її пере-
вірку та опрацювання, але й збільшує ризик 

прийняття помилкових рішень. безперечно, що 
один із базових принципів забезпечення без-
пеки на будь-якому рівні та сфері передбачає 
обов’язкове використання інформації з різних 
джерел та її перевірку на достовірність. отже, 
не машинне опрацювання бази даних, а лише 
компетентність працівників підрозділу безпеки 
дає змогу із сукупності даних виділяти ті, які 
повинні стати інформаційним базисом розро-
блення та прийняття управлінських рішень. 

узагальнена та перевірена інформація підля-
гає аналізу шляхом застосування аналітичних 
і економіко-математичних методів для дослі-
дження динаміки, структури, взаємозв’язку між 
явищами та процесами, що визначають рівень 
безпеки. 

результатом функціонування обліково-аналі-
тичного забезпечення повинні бути звіти, доку-
менти, довідки та вихідна інформація, що є 
основою для прийняття рішень і контролю над 
виконанням поставлених завдань.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
узагальнюючи, доцільно ще раз підкреслити, 
що управління економічною безпекою підпри-
ємства вимагає якісного інформаційного забез-
печення, формування якого вимагає застосу-
вання відповідного методичного забезпечення. 
сьогодні в науковій літературі присутні суттєві 
відмінні точки зору щодо суті та процесу збору, 
обробки, аналізу інформації, що не сприяє вирі-
шенню проблеми гарантування економічної 
безпеки вітчизняних підприємств. 

розроблені методичні засади визначають 
базові засади й вимоги формування та принципи 
функціонування системи обліково-аналітичного 
забезпечення, покликані сприяти вирішенню 
життєво важливої проблеми для вітчизняних 
підприємств – гарантування необхідних безпеч-
них умов розвитку.

Подальшого дослідження потребує про-
блема ідентифікації моменту виникнення та 
розвитку внутрішніх та зовнішніх загроз шляхом 
застосування економіко-математичних методів. 
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