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Кримчак Л. А. Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки 
зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств

У статті запропоновано певні інструменти та підходи до вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки зовнішньо-
економічної діяльності підприємства. Визначено основні складові, у розрізі яких необхідно здійснювати вдосконалення саме інформаційного забезпе-
чення. Такими складовими є експорт, імпорт і організаційно-процесуальне забезпечення виконання контрактів. Для вдосконалення аналітичного за-
безпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності запропоновано використовувати інструментарій фундаментального, технічного 
аналізу, а також аналітичний інструментарій безпекоорієнтованого управління зовнішньоекономічною діяльністю. Також у даній роботі визначено 
основні підходи до вдосконалення інформаційної, аналітичної та результативної складових управління. Оскільки менеджмент підприємства може 
впливати на процеси вибору зовнішніх ринків та окремих суб’єктів взаємодії, а, таким чином, – на забезпечення економічної безпеки власної зовніш-
ньоекономічної діяльності, було надано пропозиції щодо вдосконалення процесу вибору контрагентів з точки зору мінімізації ризиків при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності. Дані пропозиції знайшли своє обґрунтування в представленій економіко-математичній моделі.
Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, економічна безпека, зовнішньоекономічна діяльність, інструментарій, аналіз, управлін-
ські рішення.
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Крымчак Л. А. Совершенствование информационно-аналитического 
обеспечения экономической безопасности внешнеэкономической 

деятельности промышленных предприятий
В статье предложены определенные инструменты и подходы к совер-
шенствованию информационно-аналитического обеспечения экономи-
ческой безопасности внешнеэкономической деятельности предприятия. 
Определены основные составляющие, в разрезе которых необходимо 
осуществлять совершенствование именно информационного обеспе-
чения. Такими составляющими являются экспорт, импорт и организа-
ционно-процессуальное обеспечение исполнения контрактов. Для совер-
шенствования аналитического обеспечения экономической безопасно-
сти внешнеэкономической деятельности предложено использовать ин-

UDC 338.2
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Krymchak L. A. Improving the Information-Analytical Provision  
of Economic Security of the Foreign Economic Activities  

of Industrial Enterprises
The article proposes certain instruments and approaches to improving the 
information-analytical provision of the enterprise’s foreign economic activi-
ties. The main components, in the context of which it is necessary to improve 
the information provision exclusively, are identified. These are exports, im-
ports and organizational-procedural provision of enforcement of contracts. In 
order to improve the analytical provision of the economic security of foreign 
economic activity, it is proposed to use the instrumentarium of fundamental, 
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струментарий фундаментального, технического анализа, а также ана-
литический инструментарий безопасность-ориентированного управ-
ления внешнеэкономической деятельностью. Также в данной работе 
определены основные подходы к совершенствованию информационной, 
аналитической и результативной составляющих управления. Поскольку 
менеджмент предприятия может влиять на процессы выбора внешних 
рынков и отдельных субъектов взаимодействия, а, таким образом, – на 
обеспечение экономической безопасности собственной внешнеэкономи-
ческой деятельности, были предоставлены предложения по совершен-
ствованию процесса выбора контрагентов с точки зрения минимизации 
рисков при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Дан-
ные предложения нашли свое обоснование в представленной экономико- 
мате матической модели.
Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, эко-
номическая безопасность, внешнеэкономическая деятельность, ин-
струментарий, анализ, управленческие решения.
Рис.: 3. Формул: 4. Библ.: 13.
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technical analysis, as well as the analytical instrumentarium of the security-
oriented management of foreign economic activity. Also, this publication 
defines the main approaches to improving the information, analytical and 
effective components of management. Since the management of enterprise 
can influence the processes of choice of foreign markets and individual enti-
ties of interaction, and thus influence the provision of economic security of its 
own foreign economic activities, proposals as to improving the selection of 
counterparties in terms of minimizing risks in the implementation of foreign 
economic activities are made. As a substantiation of these proposals can be 
considered the presented economic-mathematical model.
Keywords: information-analytical provision, economic security, foreign eco-
nomic activity, instrumentarium, analysis, managerial decisions.
Fig.: 3. Formulae: 4. Bibl.: 13.
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У сучасних умовах розвитку та інформатизації 
суспільства від якості інформаційно-аналітич-
ного забезпечення залежить здатність мене-

джерів різних ланок управління підприємством вчас-
но виявляти потенційно-негативні події, процеси чи 
явища, наслідок реалізації яких може мати деструк-
тивний вплив на економічну безпеку підприємства в 
цілому та економічну безпеку зовнішньоекономічної 
діяльності зокрема.

Сучасна проблематика інформаційно-аналітич-
ного забезпечення всіх аспектів діяльності вітчизня-
них підприємств, зокрема й зовнішньоекономічної 
діяльності, викликає значний інтерес у вітчизняних 
вчених. Так, у працях Гавловської Н. І. [1], Ілляшен- 
ко О. В. [2], Овчаренка Є. І. та Ляшенко О. М. [3] увага 
приділена аналітичному інструментарію забезпечен-
ня економічної безпеки підприємства, зокрема адап-
таційні механізми досліджуються в праці Руднічен- 
ка Є. М. [4].

Однак потребує подальшого вивчення саме 
вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпе-
чення, зокрема економічної безпеки зовнішньоеко-
номічної діяльності вітчизняних промислових під-
приємств.

Основним завданням статті є визначення на-
прямків удосконалення інформаційно-аналітичного 
забезпечення економічної безпеки зовнішньоеконо-
мічної діяльності підприємства.

Досвід діяльності вітчизняних підприємств 
показує, що, якщо інформація, як основа прийняття 
будь-якого управлінського рішення, накопичується 
та збирається з різних джерел відповідно до устале-
ного на підприємстві підходу, то аналіз такої інфор-
мації відбувається за участі різних осіб, які можуть 
трактувати її з істотними відмінностями. Реакція, що 
виникає за результатами аналізу та перетворюється 
за допомогою певних управлінських рішень у кон-
кретні дії, не завжди адекватно відповідає вимогам 

дійсності та об’єктивно існуючим потребам. Тому з 
позиції економічної безпеки зовнішньоекономічної 
діяльності необхідно вдосконалювати саме інформа-
ційно-аналітичне забезпечення, оскільки воно є бази-
сом ефективного управління.

Враховуючи загальні підходи до інформаційно-
аналітичного забезпечення економічної безпеки зо-
внішньоекономічної діяльності та фактичну ситуацію 
на досліджуваних підприємствах, доцільно запропо-
нувати певні інструменти та підходи до вдоскона-
лення інформаційної, аналітичної та результативної 
складових управління підприємством у цілому та зо-
внішньоекономічної діяльності зокрема.

Удосконалення інформаційного забезпечення 
економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльнос-
ті (рис. 1) доцільно здійснювати в розрізі трьох скла-
дових, які є найбільш вагомими у процесі здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності. Такими складови-
ми є експорт, імпорт та організаційно-процесуальне 
забезпечення виконання контрактів. При цьому екс-
портно-імпортні операції потребують детального ін-
формаційного забезпечення в розрізі: країн, на ринки 
яких виходять підприємства; контрагентів, з якими 
вони взаємодіють на таких ринках; основних товарів 
або послуг, які є безпосередньо предметами зовніш-
ньоекономічних операцій.

Належне інформаційне забезпечення дозволяє 
сформувати стратегічний прогноз розвитку 
потенційно-цікавих ринків та виробити низ-

ку альтернативних рішень як у сфері економічної без-
пеки зовнішньоекономічної діяльності, так і з позиції 
загального стратегічного розвитку.

Інформаційне забезпечення виконання контр-
актів передбачає детальне інформування про особ-
ливості взаємодії з інституційними структурами, які 
суттєво можуть вплинути на процеси виконання зо-
внішньоекономічних контрактів.
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Експорт  

Куди?  Країна 

Кому?  Контрагент 

Що?  Товар/ 
послуга 

Імпорт  

Звідки? Країна 

Від 
кого? 

Контрагент 

Що?  
Товар/ 

послуга 

Стратегічний прогноз розвитку ринків  
 

Формування альтернатив  

  

Удосконалення інформаційного 
забезпечення ЕБЗЕДП

Організаційно-процесуальне 
забезпечення виконання 

контрактів

Взаємодія з інституційними 
структурами (митниця, податкова, 

інші контролюючі органи)

Удосконалення механізму 
прийняття управлінських 

рішень у сфері ЕБЗЕД

Рис. 1. Процес удосконалення інформаційного забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства

Деталізація інформації відносно експорту та 
імпорту дозволяє формувати стратегічний прогноз 
розвитку ринків саме з позиції кожного конкретно-
го підприємства. У цій площині управлінські рішен-
ня будуть мати вирішальне значення, оскільки від 
обґрунтованого вибору цікавого для підприємства 
ринку та формування альтернативних варіантів ді-
яльності на зовнішніх ринках залежить стабільність 
зовнішньоекономічної діяльності та її розвиток  
у середньостроковій та довгостроковій перспективі. 
У цілому, акцент саме на таких складових дозволить 
удосконалити механізм прийняття управлінських 
рішень у сфері економічної безпеки зовнішньоеко-
номічної діяльності та забезпечить необхідні адапта-
ційні реакції на виклики бізнес-середовища.

Безперечно, лише збір і обробка інформації не 
дозволять підвищити ефективність управління, необ-
хідною умовою є вдосконалення аналітичної складо-
вої, у тому числі аналітичного забезпечення еконо-
мічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності під-
приємства (рис. 2).

З метою вдосконалення аналітичного забез-
печення економічної безпеки зовнішньоекономічної 
діяльності пропонується використання інструмен-
тів фундаментального та технічного аналізу, а також 
аналітичного інструментарію безпекоорієнтованого 
управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Такий підхід забезпечує всебічний аналіз отри-
маної та згрупованої інформації та дозволяє вико-
ристовувати традиційні та специфічні інструменти 
аналізу економічної інформації з метою розробки 
необхідної програми дій.

Фундаментальний аналіз здебільшого дозво-
ляє отримати загальне уявлення щодо роз-
витку ринків та зовнішнього середовища 

функціонування суб’єкта зовнішньоекономічної ді-
яльності.

Основними інструментами фундаментального 
аналізу у сфері забезпечення економічної безпеки зо-
внішньоекономічної діяльності є дослідження:
 макроекономічних показників розвитку краї-

ни-партнера;
 стабільності інституційного середовища;
 соціально-політичного стану в країні;
 динаміки розвитку ринків;
 корпоративного сектора.

Технічний аналіз базується на конкретних трен-
дах і показниках, що розраховуються виходячи з фак-
тичного стану речей у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності кожного суб’єкта господарювання.

Основними інструментами технічного аналізу у 
сфері забезпечення економічної безпеки зовнішньое-
кономічної діяльності є дослідження:
 фінансового стану (розрахунок основних кое-

фіцієнтів);
 експортно-імпортної активності (співвідно-

шення експорту-імпорту;
 індикаторів та показників стану економічної 

безпеки;
 конкурентоспроможності.

Важливість такої аналітики полягає у форму-
ванні середньострокових прогнозів та тенденцій роз-
витку зовнішньоекономічної діяльності, що з позиції 
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Рис. 2. Процес удосконалення аналітичного забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної  
діяльності підприємства

економічної безпеки є корисним для менеджменту, 
оскільки дозволяє розробляти превентивні заходи і 
мінімізувати загрози та ризики.

Основними інструментами безпекоорієнтова-
ного управління у сфері зовнішньоекономічної діяль-
ності є: 
 сценарний аналіз; 
 економіко-математичні моделі; 
 адаптаційні механізми. 

Вони дозволяють здійснити апробацію розро-
блених рекомендацій та реалізувати на практиці нові 
підходи до забезпечення економічної безпеки в різ-
них сферах діяльності підприємств. 

На основі проведеної аналітичної роботи фор-
мується результативна складова економічної безпеки 
зовнішньоекономічної діяльності (рис. 3). Логіка її 
побудови доволі проста і включає: 
 імпульс (певний факт, явище або процес у зо-

внішньому чи внутрішньому середовищі); 
 реакція (певний процес, що генерується у від-

повідь на імпульс); 

 дія (конкретна послідовність дій з викорис-
танням необхідного інструментарію внаслі-
док прийнятого управлінського рішення); 

 результат (досягнення або недосягнення кін-
цевої мети відповідного управлінського рі-
шення).

Головною особливістю результативної складової 
економічної безпеки зовнішньоекономічної ді-
яльності є те, що не всі події, явища або процеси 

піддаються управлінському впливу з боку менедж-
менту підприємств. У цілому, їх можна поділити на 
дві частини – ті, які не піддаються впливу і вимагають 
від управлінців адаптації й адаптаційних механізмів, 
та які піддаються впливу та потребують виважених 
управлінських рішень.

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності 
змушені адаптуватися до нормативно-встановлених 
«правил гри» як на внутрішньому, так і на зовніш-
ніх ринках. Нівелювати всі ризики та загрози, які 
виникають у сфері інституціонального середовища, 
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Результативна складова ЕБЗЕДП  
 

 Імпульс

 

Реакція  Дія

 

Результат  

Не піддаються впливу  Піддаються впливу  

Адаптація Прийняття рішень  

Мінімізація втрат  
Нівелювання загроз

і мінімізація втрат  

Рис. 3. Формування результативної складової економічної безпеки  
зовнішньоекономічної діяльності підприємства

практично неможливо, тому допустимим варіантом 
управлінського впливу є мінімізація втрат за рахунок 
активної адаптації до актуальних умов ведення бізне-
су у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Менеджмент підприємств може впливати на 
операційні процеси та процеси стратегіч-
ного вибору зовнішніх ринків та вибору 

окремих суб’єктів взаємодії. Для економічної без-
пеки зовнішньоекономічної діяльності такий вибір 
має надзвичайно важливе значення, оскільки і дія 
адаптаційних та захисних механізмів буде залежа-
ти від потенційних ризиків та загроз, притаманних 
кожному конкретному ринку, та специфіки системи 
управління кожного контрагента. При цьому доціль-
но відмітити, що саме вибір контрагентів на зовніш-
ніх ринках відіграє важливе значення безпосередньо 
для економічної безпеки підприємства, оскільки і на 
високорозвинених ринках зустрічаються шахраї, які 
не зацікавлені в довгостроковій співпраці, а переслі-
дують лише власні цілі.

Саме тому було надано пропозиції щодо вдоско-
налення процесів вибору контрагентів на зовнішніх 
ринках з акцентом на мінімізацію ризиків при здій-
сненні зовнішньоекономічної діяльності. При цьому 
вибір контрагентів має здійснюватися з використан-
ням засобів економіко-математичного моделювання, 
що передбачає велику кількість альтернативних варі-
антів з прогнозуванням кінцевого результату відпо-
відно до заданих умов. Тобто існують певні вимоги до 
моделі та вихідних елементів її формування.

Основними параметрами моделі оптимальної 
взаємодії з потенційними партнерами у процесі зо-
внішньоекономічної діяльності підприємства, визна-
чення яких є першочерговим завданням, є:
 перелік усіх потенційних партнерів (контр-

агентів). Мова йде про реальну взаємодію в 

короткостроковій перспективі. Щодо довго-
строкових перспектив взаємодії, то подібний 
перелік виявиться ненадійним, зважаючи на 
непередбачуваність міжнародної економіч-
ної кон’юнктури, котра робить будь-яке про-
гнозування ризиків для відносно віддалених 
термінів неістотним і малозначущим [5; 6]. 
Потенційних партнерів можна занумерувати 
від 1 до K, де K – загальна (максимальна) кіль-
кість усіх партнерів. Кількість видів ризику в 
процесі ЗЕД з k-м контрагентом дорівнює nk, 
де k = 1, K. Тобто взаємодія з першим контр-
агентом характеризується n1 ризиками, з дру-
гим – n2 ризиками, ..., з передостаннім – nK–1 
ризиками, з останнім, K-м, – nK ризиками. 
Кількості n1, n2, ..., nK–1, nK є, власно кажучи,  
є різними насамперед через певні особливос-
ті та відмінності зарубіжних правових систем, 
кон’юнктури ринків, динамік курсів валют  
і т. п. [7; 8];

 вид ризику. Різні види ризику несуть різну по-
тенційну загрозу. Тому кожен вид ризику має 
супроводжуватися відповідною вагою, або 
значущістю [7; 9]. Втім, якщо попередньо об-
ґрунтовано або узгоджено рівноцінність усіх 
видів ризику, їх ваги можна не розглядати.

Таким чином, якщо і-й вид ризику при взаємодії 
з k-м контрагентом позначити через rik, то, на перший 
погляд, необхідно було б вирішити задачу лише міні-
мізації суми всіх ризиків:

1, 1
min ,

kn

ik
k K i

r
= =

∑

                               

(1)

де rik – i-й вид ризику при взаємодії з k-м контраген-
том.

Відповідно знайшлось би таке k* із переліку 1, 2, 
3, ..., K – 1, K, за якого 
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*

*1, 1 1
min ,

kk nn

ik ik
k K i i

r r
= = =

=∑ ∑

  

(2)

тобто задача (1) була би вирішена. Однак таке ви-
рішення задачі є неможливим оскільки, по-перше, 
ризик rik є абстрактною категорією, тому оперувати 
можна лише його оцінкою, яка не є сталою у часі [10; 
11]. По-друге, практично завжди виникає щонаймен-
ше два види ризики, значущості яких не можуть бути 
рівними. Саме тому кожному виду ризику при взає-
модії з кожним контрагентом необхідно приписувати 
відповідну вагу.

Отже, ризик rik має вагу .ikλ
 
Для ваг 1{ } ,kn

ik i=λ
 що мають бути знайдені для ризиків при взаємодії з 

k-м контрагентом, покладено такі властивості:

 1
1, 0

kn

ik ik
i=
λ = λ >∑

 
для усіх

 
1, ki n=

 
 та для кожного 1, ,k K=   

(3)

де ikλ – вага i-го виду ризику при взаємодії з k-м 
контрагентом.

Таким чином, замість безпосередньо i-го виду 
ризику rik при взаємодії з k-м контрагентом 
необхідно розглядати зважений ризик .ik ikrλ

 
Оцінку ризику rik надалі необхідно позначати через 

.iks  На відміну від ризику rik як абстрактної катего-

рії  значення iks  є звичайною оцінкою (дійсним не-
від’ємним числом) цієї категорії. Тому оцінкою зваже-
ного ризику є добуток .ik iksλ 

 
І, як наслідок, задача (1) 

полягає в такому: визначити таке k* із переліку 1, 2, 3, 
..., K – 1, K, за якого

*

* * *
1, 1 1

min ( {1, }),
kk nn

ik ik ik ik
k K i i

s s k K
= = =

λ = λ ∈∑ ∑ 

      

(4)

де ik iksλ  – оцінка зваженого i-го виду ризику при вза-
ємодії з k-м контрагентом.

У рамках мінімізації ризику та підвищення еко-
номічної безпеки саме задача (4) є моделлю опти-
мальної взаємодії з потенційними партнерами у про-
цесі зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Умовою для вирішення даної задачі є необхід-
ність отримання оцінки ризиків 1{ } kn

ik is =

 
разом з їх ва-

гами 1{ } .kn
ik i=λ

 
Тоді як ваги ще можуть бути прий няті 

рівнозначними, оцінювання ризиків потребує вико-
нання ще двох умов: визначення переліку релевант-
них ризиків для кожного контрагента та введення 
складу кваліфікованих експертів [12; 13].

Результатом вирішення задачі, за умови вико-
нання всіх необхідних вимог, буде вибір найбільш 
оптимального варіанта взаємодії серед визначених 
потенційних контрагентів, що дасть змогу мінімізу-

вати можливі ризики здійснення зовнішньоекономіч-
ної діяльності та сприяти, таким чином, забезпечен-
ню економічної безпеки підприємства в цілому та зо-
внішньоекономічної безпеки підприємства зокрема.

ВИСНОВКИ
Отже, вдосконалення інформаційно-аналітич-

ного забезпечення потребує сьогодні впровадження 
сучасного інструментарію в систему управління, зо-
крема аналітичного, та є необхідною умовою для при-
йняття раціональних і дієвих управлінських рішень. 
А застосування економіко-математичного моделю-
вання, на зразок запропонованої моделі, є важливим 
елементом забезпечення економічної безпеки зов-
нішньоекономічної діяльності підприємства.            
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