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інституціонального механізму, який би створював передумови для поступового 

переходу економічної системи на якісно новий рівень технологічного укладу. 
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ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Різке ускладнення системи виробництва і збуту, інформаційний вибух – 

вимагають вирішення проблеми переходу до нових технологій управління, без 

яких неможливо забезпечити реалізацію інноваційних процесів, підвищення 

рівня економічної безпеки підприємства. 

Без технологічного забезпечення економічної безпеки підприємства, рівень 

котрої внаслідок впровадження комп’ютеризації повинен бути радикально 

змінено, не можуть суттєво впроваджуватись в життя ефективні рішення з її 

посилення.  

З використанням традиційних техніко-економічних засобів в поєднанні з 

найновішими комп’ютерними комплексами все ширше розгортається робота з 

автоматизації діяльності по забезпеченню економічної безпеки підприємств. 

Темпи росту продуктивності праці в управлінні механізмом економічної 

безпеки на підприємстві на порядки відстають від темпів росту продуктивності 

праці в сфері виробництва. У зв’язку з цим особливу актуальність отримує 

проблема прискореного розвитку нових засобів автоматизації менеджменту 
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економічної безпеки підприємства, а також відповідної сучасної технології 

обробки даних. 

Створення організаційної автоматизованої системи управління 

економічною безпекою – це шлях до загального впровадження її нової 

інформаційної технології. Однією з головних задач поряд з розробкою основ 

економіко-організаційного моделювання апарату управління економічною 

безпекою підприємства є раціоналізація організаційних зв’язків і приведення 

структури апарату управління у відповідність з реальними виробничими 

умовами для забезпечення сталого існування підприємства. 

Повна інтегрована автоматизація менеджменту економічної безпеки на 

підприємстві передбачає охоплення наступних інформаційно-управлінських 

процесів: зв’язок, збір, зберігання і доступ (або заборона) до необхідної 

інформації, аналіз інформації, підготовка тексту, підтримка індивідуальної 

діяльності, програмування і вирішення спеціальних задач. Висока складність та 

надзвичайна мінливість зовнішнього середовища потребують відповідної 

швидкості обробки інформаційних сигналів для прийняття рішень з 

економічної безпеки. Для цього застосовуються певні технічні засоби, які 

допомагають скоротити витрати часу на технічні операції обробки інформації і 

тим самим збільшити його ресурси на творчі процеси, зробити діяльність з 

економічної безпеки більш інтенсивною і результативною. 

Раціонально організована структура технічних засобів управління 

економічною безпекою має допомогти звільнитися від паперового 

документообігу всередині організації. Тому останнім часом, поряд із простими 

пристроями, що полегшують управлінську працю, та засобами оргтехніки, які 

використовуються для складання документів, їх розмноження, обробки, 

зберігання, пошуку та передачі, особливої популярності набули електронні 

комунікаційні системи і технології управління економічною безпекою на 

підприємстві. Для їх створення використовуються комп'ютери, комп'ютерні 

мережі, телефони та інше устаткування, а також засоби програмного 

забезпечення, які дозволяють автоматизувати більшість рутинних операцій з 
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інформаційно-коммунікаційного забезпечення управління економічною 

безпекою підприємств. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Діяльність підприємств в умовах ринкової економіки пов'язана з 

необхідністю підвищувати ефективність виробництва, конкурентоспроможність 

продукції та послуг. Зробити це неможливо без систематичної діагностики 

фінансового стану підприємства, яка дає можливість детально оцінити та 

спрогнозувати фінансовий стан підприємства, виробити необхідну стратегію і 

тактику розвитку підприємства і на їх основі сформувати оптимальну 

виробничу програму, виявити резерви підвищення ефективності виробництва. 

Сутність, методичні підходи, принципи та методи діагностики фінансового 

стану підприємства розглядаються у працях С.В.Приймака, Черниша С. 

С.Лук'янової В. В., Гетьмана О.О., Сметанюк О.А., Копчака Ю.С, Москаленко 

В.П, Пластуна О.Л. та інших науковців. Проте питання, що стосуються 

механізму оцінки та розробки комплексної методики діагностики фінансового 

стану підприємств, окреслені не в повній мірі.  

В умовах сучасних ринкових відносин діагностика фінансового стану 

підприємства є особливо необхідною в процесі прийняття управлінських 

рішень. Застосування підприємствами діагностичних процедур дозволить 

оцінювати не лише наслідки прийняття поточних і стратегічних рішень, але й 

визначати можливі перспективи його розвитку. Вчасно й правильно проведена 
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