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Потреба у розвитку теоретико-методичних положень у дослідженні 

проблеми економічного захисту стратегічного розвитку організацій пос-

тала з першими кроками переходу українських підприємств до ринкових 

відносин і на сьогодні набуває все більшої актуальності. Менеджмент су-

часного суб’єкта господарювання має постійно здійснювати моніторинг 
ефективності його виробничо-господарської діяльності та економічної 

безпеки. Тільки ефективне управління економічними процесами надає 

можливість менеджерам отримувати винагороду за їх працю. При цьому, 

власники суб’єкта господарювання намагаються отримати максимальну 

віддачу від вкладеного в бізнес капіталу та забезпечити високу ефектив-

ність бізнес-процесів. Перші етапи розвитку бізнесу сучасного суб’єкта 

господарювання, як правило, потребують здійснення моніторингу вироб-
ничо-господарської діяльності відносно різних цілей. На першому етапі 

розвитку суб’єкта господарювання його власникам цікава інформація про 

доцільність інвестиційних рішень щодо новоствореного бізнесу. В пода-

льшому менеджмент суб’єкта господарювання бажає отримати оцінку 

ефективності бізнес-процесів і визначитися з рівнем привабливості цього 

підприємництва та у разі потреби прийняти рішення щодо залучення в 

розвиток бізнесу додаткового капіталу з урахуванням його економічної 

захищеності. 
Отже, актуальність моніторингу, як інструментарію регулювання 

економічної безпеки суб’єкта господарювання в процесі його становлення 

та розвитку не викликає сумнівів. 

Моделювання процесів моніторингу ефективності економічних мож-

ливостей суб’єкта господарювання займає досить вагоме місце в системі 
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прийняття управлінських рішень. Про це свідчить практичний досвід 

суб’єктів господарювання, які функціонують у транснаціональній економі-

ці, та значні наукові праці провідних вчених-економістів, таких як: 

Т. Васильців, В. Вітлінський, В. Вовк, С. Довбня, З. Живко, І. Мойсеєнко, 

А. Ткаченко [1-7] та ін. 

Метою дослідження є підвищення ефективності стратегічного мене-
джменту підприємств залізорудної галузі добувної промисловості Украї-

ни шляхом оптимізації ймовірних альтернатив подальшого економічного 

розвитку на основі моніторингу рівня їх економічної безпеки як суб’єктів 

господарювання в умовах загроз і трансформаційних процесів ринкового 

середовища. 

Недостатня ефективність наявних науково-методичних підходів щодо 

управління економічною захищеністю залізорудних підприємств поясню-

ється використанням недосконалих методів економіко-математичного мо-
делювання, призначенням яких повинно бути комплексне оцінювання всієї 

сукупності функціональних складових рівня економічного захисту підпри-

ємств залізорудної галузі з урахуванням взаємозв’язків між ними та визна-

чення найбільш ефективної стратегії забезпечення стабільного економічно-

го розвитку на підґрунті прогнозування динаміки основних показників ви-

робничо-господарської діяльності і економічного стану окремих корпорати-

вних стратегічних одиниць бізнесу (СОБ) та інтегрованих корпоративних 
структур бізнесу (ІКСБ) [2, с. 275]. 

Удосконалення методології механізму управління економічною за-

хищеністю підприємств залізорудної галузі, на нашу думку, повинно по-

лягати у: 

1) визначенні сукупності параметричних характеристик загального 

стану входження підприємств залізорудної галузі в зону економічної за-

хищеності на відміну від розрахунку його інтегрованого показника; 

2) використанні диференційованих, зокрема, логарифмічних і показ-
никових функцій оцінювання економічної захищеності окремих корпора-

тивних СОБ та ІКСБ підприємств залізорудної галузі, що збалансовано 

враховують динаміку впливу окремих параметрів економічної безпеки на 

загальний рівень економічного захисту; 

3) дослідженні числових характеристик небезпеки зниження рівня 

економічного захисту діяльності на відміну від визначення міри відхи-

лення середніх значень фактичних фінансових і економічних показників 

господарської діяльності підприємств залізорудної галузі від норматив-
них чи критичних значень. 

Отже, удосконаленим механізмом управління економічною захище-

ністю підприємств залізорудної галузі передбачається здійснення: 

1) постійного моніторингу потенційних і реальних загроз зовнішньо-

го і внутрішнього середовища окремих корпоративних СОБ та ІКСБ галу-
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зі щодо їх ідентифікації та прогнозування незворотних як негативних, так 

і позитивних соціально-економічних процесів; 

2) комплексних заходів щодо забезпечення захищеності економічних 

інтересів окремих корпоративних СОБ та ІКСБ галузі, обґрунтованих на 

основі залучення методів економіко-математичного моделювання, зокре-

ма, прогнозування та оптимізації; 
3) постійного контролю за станом економічного захисту окремих ко-

рпоративних СОБ та ІКСБ галузі і реалізації коригуючих дій щодо підви-

щення рівня економічного захисту виробничо-господарської діяльності та 

інтересів соціально-економічного розвитку галузі; 

4) належної підготовки керівників і фахівців з антикризового мене-

джменту підприємств залізорудної галузі, при формуванні відповідних 

компетенцій у сфері антикризового менеджменту та економічного захис-

ту організації. 
Досягнення достатнього рівня економічної захищеності підприємств 

залізорудної галузі забезпечується за рахунок виконання таких 

обов’язкових умов: 

– досягнення високої фінансової стійкості окремих корпоративних 

СОБ та ІКСБ до внутрішніх і зовнішніх, обумовлених нестабільністю ри-

нку підприємств залізорудної продукції, загроз; 

– створення належної системи економічного захисту галузі від внут-
рішніх і зовнішніх загроз. 

У нашому випадку ситуації прийняття рішень на рівні стратегічного 

менеджменту підприємства, де особливого значення набуває не тільки 

оцінка їх оптимальності, а й процес прогнозування гарантованого резуль-

тату, набори локальних бізнес-стратегій можуть бути представлені у ви-

гляді багатоцільового функціоналу [8, с. 141]: 
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  ймовірності реалізації окремих складових стратегії. 

Формалізованою процедурою (1) передбачається інтегроване перет-

ворення багатоцільових планів, сформованих у вигляді таблиць-матриць 

(локальних стратегічних ситуацій прийняття рішень) на матрицю,  бага-

тоцільовий функціонал оцінювання ефективності стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку залізорудної галузі. 
При цьому, на основі моніторингу результатів виробничо-

господарської діяльності в умовах трансформації ринкового середовища 

перед менеджментом сучасного суб’єкта господарювання постійно пос-

тають задачі щодо виявлення резервів зростання прибутковості, 

з’ясування перспектив діяльності і визначення шляхів подальшого розви-

тку бізнесу або ж альтернативних варіантів переорієнтації використання 

капіталу з урахуванням потенційних небезпек та загроз зовнішнього сере-
довища. Останнє неможливо без належної організації моніторингу діяль-

ності суб’єкта господарювання, як ефективного інструментарію економі-

чної безпеки підприємства. 

Здійснити моніторинг ефективності економічного захисту суб’єкта 

господарювання можна на підґрунті показників, що характеризують ефе-

ктивність виробничо-економічної діяльності суб’єкта господарювання. 

При цьому, виробничо-економічна діяльність суб’єкта господарювання та 

його фінансовий стан суттєво залежать від рівня економічної безпеки [1; 
7, с. 101-106]. 

Використання вдосконаленого комплексного моделювання процесу 

моніторингу впливу складових економічного захисту механізму попере-

дження і нейтралізації загроз діяльності суб’єкта господарювання на підґ-

рунті уточнення потреб ринку в продукції суб’єкта господарювання з ура-

хуванням ризику, дозволить раціонально здійснювати реконструкцію або 

ж впровадження нового обладнання та буде забезпечувати підвищення рі-

вня одиничної потужності відносно діючого, підвищення якості та покра-
щення технічних умов для зростання продуктивності праці. 

Про необхідність вирішення проблеми ефективного використання ре-

зультатів економічної діяльності суб’єктів господарювання, у сучасних 

умовах трансформації світової економіки, свідчить значне зростання кі-

лькості збанкрутілих і неплатоспроможних суб’єктів господарювання на-
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ціонального господарства [9]. Як правило, банкрутство суб’єктів господа-

рювання  це наслідок глибокої фінансової кризи, система заходів щодо 

управління якою не дала позитивних результатів. 

У роботі [10, c. 48-49] А. Ткаченко та Д. Дмитренко зазначають, що 
«здебільшого економісти-дослідники, зокрема, такі як А. Штангерт, 

Л. Лігоненко, С. Іванюта, С. Рамазанов, І. Зятковський причини виник-

нення криз (з погляду суб’єкта господарювання як суб’єкта економічної 

діяльності) ділять на зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні). Зов-

нішні фактори не пов’язані з діяльністю суб’єкта господарювання і зале-

жать від тенденцій в економіці, політичній ситуації, траєкторії розвитку 

глобального ринку тощо. Внутрішні фактори безпосередньо пов’язані з 

діяльністю суб’єкта господарювання і виникають переважно внаслідок 
неефективності апарату управління, «пасивної» політики стосовно інно-

вацій, виробничо-технологічних проблем, недосконалості маркетингової 

політики тощо». 

Отже, спричинити фінансову кризу може чисельна кількість факторів, 

разом з тим, на нашу думку, однією з важливих причин є відсутність дос-

товірної інформації. Особливо недостатність достовірної інформації вини-

кає в разі розгалуженої системи співпраці з різними контрагентами. 
Виходячи із зазначеного, можна стверджувати, що на сьогодні все ще 

недостатньо проведено теоретичних фундаментальних досліджень з пи-

тань оцінки рівня економічного захисту суб’єкта господарювання та ви-

значення його індикаторів. 

У сучасних умовах формування облікової інформації повинно бути 

корисним, перш за все, для виконання функцій управління господарськи-

ми процесами на суб’єктах господарюваннях. Саме володіння достовір-

ною та актуальною інформацією разом з умінням ефективно застосовува-
ти адекватні методи і засоби її збору, перетворення та передачі слугує ос-

новою успішної діяльності будь-яких суб’єктів господарювання та органі-

зацій, незалежно від їх організаційно-правової форми. 

Основною функцією моніторингу, як інструментарію регулювання 

економічної безпеки суб’єкта господарювання є деталізація та обробка пе-

рвинної інформації, систематизація та передача даних, які використову-

ються в процесі прийняття рішень і визначення стратегічної лінії його роз-
витку. Безсумнівно, що інформаційні технології більш оперативно, глибо-

ко відображають реальний стан суб’єкта господарювання, аналізують ре-

зультати господарської діяльності, ніж традиційний документообіг між 

підрозділами. Це, в свою чергу, дозволяє моделювати множину альтерна-

тивних управлінських рішень та аналізувати їх оптимальність. 

В системі управління економічною безпекою суб’єкта господарюван-

ня, на нашу думку, велику роль відіграє моніторинг ряду основних скла-

дових системи управління безпекою бізнес-процесів його виробничо-



 

– 77 – 

господарської діяльності та суттєво залежить від забезпечення високого 

рівня інформаційної безпеки (рис. 1) [5; 11, с. 8-10]. 

Завдання інформаційної системи моніторингу включають: 

– накопичення даних; 

– збереження даних у централізованих архівах; 

– формування і систематизація вихідної інформації у стандартну зві-
тність; 

– аналітичне опрацювання даних; 

– поширення результатів аналізу між відповідними підрозділами. 

На сьогоднішній день можна відзначити такі тенденції розвитку та 

впровадження інформаційних систем моніторингу, як інструментарію ре-

гулювання економічної безпеки суб’єкта господарювання у сучасних 

умовах трансформації ринкового середовища: 

– модульне використання інформаційних систем для автоматизації 
окремих завдань; 

– низький рівень використання інформаційних технологій керівника-

ми підрозділів і суб’єктів господарювання; 

– неповне використання «готових рішень» інформаційних завдань. 

Центральним завданням впровадження нових інформаційних техно-

логій в умовах економічної діяльності сучасних суб’єктів господарювання 

стала розробка інструментарію, який полегшує менеджерам суб’єкта гос-
подарювання процес самостійної формалізації їхніх індивідуальних знань. 

В умовах використання нових інформаційних технологій в системі 

економічної безпеки суб’єкта господарювання (СЕБСГ) для вирішення 

задач планування та управління результатами його діяльності, менеджеру 

повинна надаватися можливість безпосереднього контакту з ПЕОМ в діа-

логовому режимі (рис. 2). 

При цьому сучасні програмно-апаратні засоби (бази даних (БД) і си-

стеми управління базами даних (СУБД), системи управління базами мо-
делей (СУБМ), експертні системи, системи підтримки прийняття рішень 

(СППР) та ін.) створюють комфорт у вирішенні проблеми прийняття ра-

ціональних економічних рішень, дозволяють не лише автоматизувати 

процес формування та розташування інформації, а й привести до зміни її 

змісту. 
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Рис. 1. Структурна модель системи управління економічною безпекою 

суб’єкта господарювання 

 

Отже, при вдосконаленні процесу моніторингу, як інструментарію 

регулювання економічної безпеки суб’єкта господарювання слід виділити 

її основні характерні ознаки, а саме: 

– робота менеджменту в режимі маніпуляції (а не програмування) да-
ними. Тобто забезпечується можливість спостерігати інформацію за до-

помогою засобів її виводу на екран і діяти в інтерактивному режимі; 

– підтримка БД, які мають уніфіковану форму представлення інфор-

мації; 

– всі необхідні дані записуються на машинних носіях та за необхід-

ності відображаються на екрані монітору; 
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Рис. 2. Структурна схема новітньої інформаційної технології 

впровадженої в СЕБСГ 

 

– діалоговий (інтерактивний) режим роботи характеризується вели-

кими можливостями користувачів впливати на процес моніторингу; 
– можливості колективної (групової) співпраці фахівців з контролінгу 

для підготовки рішення й розробки документів у одночасній взаємодії че-

рез локальну мережу персональних комп’ютерів; 

– гнучкість й адаптивність формування та способу подання інформа-

ції в процесі вирішення задач моніторингу. 

Найважливішою структурною частиною інформаційних систем є бази 

даних, створені і функціонуючі на основі використання спеціалізованих 
програмних систем управління базами даних. 

Наукову основу дослідження стратегії забезпечення стабільного еко-

номічного розвитку залізорудної галузі добувної промисловості України 

сучасної методології ризик-менеджменту складають процесний і систем-

но-ситуаційний підходи, згідно яких передбачається виокремлення клю-

чових бізнес-процесів інтегрованої системи, їх взаємозв’язків і безпосере-

дню взаємодію з іншими підсистемами та елементами конкурентного ри-

нкового середовища, з метою здійснення моніторингу та аналізу зміни си-
туацій як у зовнішньому середовищі, так і в окремих стратегічних оди-

ниць бізнесу галузі, що надає можливість обґрунтовано оцінювати та 

приймати адекватні стратегічні рішення щодо перспектив економічного 

розвитку галузі. 
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