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О. А. Антонян

НЕСТРУКТУРОВАНА ІНФОРМАЦІЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

Вступ. Для сталого розвитку бізнесу необхідні ресурси, в тому числі й інформаційні. Пробле-
мам, пов’язаним із пошуком, обробкою, збереженням, передачею й керуванням інформацією, приді-
ляється велика увага, особливо в аспекті забезпечення економічної безпеки бізнесу. Мета: встанови-
ти місце неструктурованої інформації в інформаційно-аналітичному забезпеченні системи економіч-
ної безпеки бізнесу. Методи: структурно-порівняльний аналіз, узагальнення й логічного аналізу. Ре-
зультати: на основі встановленого рівня структуризації інформації уточнено поняття структурованої
та неструктурованої інформації. Визначено місце останньої в інформаційно-аналітичному забезпе-
ченні системи економічної безпеки. Висновки: на основі отриманих результатів пропонується визна-
чити спосіб управління, виходячи з бачення майбутнього через встановлення місця неструктурованої
інформації.

Ключові слова: інформація, структурована та неструктурована інформація, інформаційно-
аналітичне забезпечення, економічна безпека, система економічної безпеки.
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Е. А. Антонян

НЕСТРУКТУРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ В
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

Введение. Для устойчивого развития бизнеса необходимы ресурсы, в том числе информаци-
онные. Проблемам, связанным с поиском, обработкой, хранением, передачей и управлением инфо-
рмацией, уделяется большое внимание, особенно в аспекте обеспечения экономической безопасно-
сти бизнеса. Цель: определить место неструктурированной информации в информационно-
аналитическом обеспечении системы экономической безопасности бизнеса. Методы: структурно-
сравнительный анализ, метод обобщения и логический анализ. Результаты: на основе установлен-
ного уровня структуризации информации уточнено понятия структурированной и неструктурирован-
ной информации. Определено место последней в информационно-аналитическом обеспечении сис-
темы экономической безопасности. Выводы: на базе полученных результатов предлагается опре-
делить способ управления, исходя из видения, будущего через установление места неструктуриро-
ванной информации.

Ключевые слова: информация, структурированная и неструктурированная информация,
информационно-аналитическое обеспечение, экономическая безопасность, система экономической
безопасности.

О. A. Antonian

UNSTRUCTURED INFORMATION IN THE INFORMATION-ANALYTICAL
SUPPORT OF THE SYSTEM OF BUSINESS ECONOMIC SECURITY

Introduction. For steady development businesses require various resources, including information
ones. Problems of searching, processing, storage, transmission and management of information are very
important, especially in the aspect of provision of business economic security. Aims and Objectives: De-
termine the place of unstructured information in the information-analytical support of the system of business
economic security. Methods: Structural analysis, comparative analysis, method of generalization, logical
analysis. Results: Definitions of structured and unstructured information were clarified basing on the de-
fined level of information structuring. The role of the unstructured information in the information-analytical
support of the system of economic security has been determined. Conclusions: On the basis of the ob-
tained results control and management methods based on the conception of unstructured information have
been determined

Key words: information, structured and unstructured information, information-analytical support,
economic security, system of economic security.

Постановка проблеми. Економічна безпека діяльності суб’єкта господа-
рювання (далі – СГ) відіграє важливу роль, в тому числі й у забезпеченні позити-
вної динаміки його розвитку. Це можливо при виконанні низки вимог до системи
управління суб’єкта, що зумовлені концепцією його економічної безпеки. Орієн-
тація системи управління СГ на забезпечення економічної безпеки припускає, що
управлінські рішення, які ухвалюють у будь-якій сфері його діяльності, мають
обов’язково базуватися на максимально повній, різносторонній інформації щодо
внутрішніх та зовнішніх процесів СГ. Пошук, збір, обробка такої інформації щодо
сьогодення та у перспективі є актуальним питанням у діяльності СГ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Склад і структура інформацій-
но-аналітичного забезпечення (далі – ІАЗ) системи економічної безпеки (далі –
СЕБ) СГ залежать від потреб користувачів (керівництва СГ, керівників структур-
них підрозділів, окремих працівників відповідно до рівня доступу до інформації та
функціональних обов’язків) та структури інформації, що опрацьовується [1]. При
цьому ІАЗ СЕБ СГ має об’єктивно відображати інформацію про стан суб’єкта на
будь-якій момент часу із будь-яким ступенем деталізації, а також урахувати пока-
зників зовнішнього середовища. Окрім того, робота з інформацією пов’язана з
різними психологічними чинниками, мисленням людини [2-4]. За цих умов вели-
кого значення набуває видобування не лише сукупності організованих даних, які
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знаходяться у відкритому доступі (структурованої інформації), а ще й сукупності
різнопланових даних, які знаходяться у надлишку або у нестачі (неструктурована
інформація). Саме володіння знаннями щодо отримання неструктурованої інфо-
рмації, її фільтрації та грамотне (доцільне) використання в ухваленні управлінсь-
ких рішень у бізнесі може стати тією вирішальною перевагою, що дозволить оде-
ржати перемогу у сучасній жорсткій конкурентній боротьбі, забезпечивши еконо-
мічну безпеку бізнесу.

Мета статті полягає у встановлені місця неструктурованої інформації в ІАЗ
СЕБ бізнесу.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні не існує єдиного підходу до ви-
значення поняття "система економічної безпеки". СЕБ, з одного боку, є унікаль-
ною, оскільки залежить від структури СГ, виду його діяльності, рівня розвитку,
кваліфікації персоналу, конкурентного оточення та інших чинників, з іншого – во-
на характеризується самостійністю, відокремленістю від подібних систем інших
СГ, хоча на рівні регіону чи країни вона буде складовою системи безпеки вищого
рівня [5]. Така система є комплексною, тому має забезпечувати економічну без-
пеку в усіх сферах діяльності СГ: науково-технічній, кадровій, інтелектуальній,
екологічній, фізичній, техногенній тощо [6].

З позицій цілісної системності СЕБ СГ доцільно розглядати як структурова-
ну частину суб’єкта, поява та вияв якої зумовлені наявністю зовнішніх і внутрі-
шніх загроз у процесі виробництва зовнішньо затребуваного та оплачуваного у
грошовому виражені результату, котра націлена на забезпечення його безпечної
діяльності як цілого [7]. Такий підхід дозволяє встановити додаткову характерис-
тику для визначення структурованої та неструктурованої інформації – повно-
та/неповнота інформації щодо зовнішнього та внутрішнього середовища СГ.

Робота щодо отримання такої інформації має бути організована в системі
інформаційно-аналітичної діяльності спеціалізованих підрозділів СГ (в першу
чергу – служби безпеки) зі збору, систематизування, накопичення, аналізу, оці-
нювання та передачі інформації, що надходить до суб’єкта з різних джерел, та
підготовки оцінної, прогностичної інформації та інформації, на основі якої можуть
робити висновки її споживачі.

ІАЗ СЕБ не можна розглядати як самостійний елемент, воно є частиною
цілого – СГ. Найкраще суть ІАЗ можна розкрити, якщо проаналізувати так звані
головні функції. Якщо СГ розглядати як об’єкт – систему робочих місць, те, що
виробляє продукцію, яка споживається суспільством (інформацію, енергію, сиро-
вину, товари, послуги тощо), то будь-яка діяльність такого об’єкта щодо досяг-
нення мети виконується завдяки реалізації шістьох головних функцій: інформа-
ційної, планувальної, технологічної, функції персоналу, організаційної та управ-
лінської.

Для визначення напрямів ІАЗ СЕБ СГ необхідно розрити сутність мети
функціонування СЕБ СГ, її основні цілі, завдання, функції та складові [1-2]
(рис. 1).

Для аналізу ІАЗ СЕБ СГ як однієї з головних функцій діяльності суб’єкта
необхідно розглянути їхні властивості [8]. Властивості головних функцій зводять-
ся до такого: порядок послідовності головних функцій не можна порушувати; не-
врахування навіть однієї з шістьох головних функцій дуже негативно вплине на
діяльність усього об’єкта; ефективність управління об’єктом визначається ре-
зультативністю виконання найгірше виконаної функції. Переходити до реалізації
наступної функції доцільно тоді, коли попередня головна функція реалізована
настільки, що вже з професійних умов можна розпочинати діяльність щодо чер-
гової головної функції. А враховуючи те, що будь-яка діяльність відповідає прин-
ципу дуалізму – усі у світі розмірковують і діють відповідно до двомірної матриці,
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то будь-яка діяльність складається з управлінського та виконавчого компонентів.
Управлінський компонент – це реалізація шістьох головних функцій; виконавчий
компонент – це безпосередньо процес створення товарів (послуг тощо). Тому
необхідно кожну з шістьох головних функцій розглядати як самостійну діяльність
у межах цілого (рис. 2) [9].

Рис. 1. Характеристика СЕБ СГ

Отже, ІАЗ СЕБ СГ доцільно розглядати як першу головну функцію – інфо-
рмаційну. Метою створення ІАЗ є формування інформаційного банку даних для
забезпечення функціонування СЕБ даними та інформацією щодо стану СГ
в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх загроз, який має містити структуровану
й неструктуровану інформацію. Метою ж використання ІАЗ СЕБ СГ є застосу-
вання за призначенням цього інформаційного банку даних службою безпеки,
керівництвом суб’єкта та всіма зацікавленими підрозділами на своїх робочих
місцях.

МЕТА: забезпечення такого рівня безпеки СГ, його майна, ресурсів, бізнес-процесів
тощо, при якому він зможе ефективно функціонувати та розвиватися шляхом дося-
гнення цілей бізнесу, запобігаючи реалізації ризиків і загроз його ЕБ
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Рис. 2. Побудова двомірної матриці головних функцій:
І – інформаційна; П – планування; Т – технічна;

Л – людська; О – організаційна; У – управлінська

Робота щодо збору, систематизування, накопичення, аналізу, оцінювання
та передачі інформації в системі ІАЗ СЕБ СГ здійснюється спеціальними підроз-
ділами суб’єкта – службою безпеки. Інформація надходить до СГ з різних джерел
(табл. 1).

Таблиця 1
Джерела інформації

Джерела Характеристика
доступу

Необхідні дії для
отримання

Приклади джерел

"Білі" Відкритий Передбачає дослі-
дження із пошуком та
збором інформації з
відкритих джерел

Інтернет, засоби масової інформа-
ції, аналіз рекламних публікацій,
відвідування виставок, галузевих
конференцій та семінарів, отри-
мання інформації безпосередньо
від юридичної особи (СГ тощо),
заповнення спеціальних анкет,
отримання інформації через про-
ведення маркетингових, соціологі-
чних чи інших досліджень, інші
відкриті джерела

"Сірі" Відкритий Передбачає втручан-
ня у приватне життя
особи чи у діяльність
СГ

Рахунки за покупки, книги записів
відвідувачів конференцій, виставок
та ін., журнали реєстрації клієнтів
готелів, бази даних замовлень
таксі, квитків на транспорт тощо,
запит до податкової інспекції, фон-
дів про поставку на облік, отриман-
ня інформації від детективних
агентств, інше

І П Т Л О У

І

П

Т
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У

Діяльність, спрямована на досягнення
цілей осередків горизонтального ряду

Діяльність, спрямована на
досягнення цілей усього об’єкта
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Продовження табл. 1

Джерела Характеристика
доступу

Необхідні дії для
отримання

Приклади джерел

"Брудні" Закритий Передбачає неофі-
ційні, часом незаконні
дії

Прослуховування, підкуп співробіт-
ників, використання зв’язків у дер-
жавних органах влади, правоохо-
ронних органах, кримінальному
середовищі, вербовка персоналу
конкурента та/або впровадження
свого персоналу у структуру конку-
рента, шантаж, вимагання та інше

Вийшовши на те чи інше джерело, необхідно врахувати ступень надійності
джерела, межи використання, потенціальні можливості. Носії інформації подано
на рис. 3.

Рис. 3. Носії інформації

Аналіз інформаційних потоків внутрішнього та зовнішнього середовища СГ
показав, що ступень структуризації інформації залежить від структурно-логічних
зв’язків й рівня їхньої розвиненості. З цих позицій уточнено визначення структу-
рованої та неструктурованої інформації:
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структурована інформація – це інформація, що має структурно-логічні
зв’язки між своїми блоками, які можна чітко встановити й які проявляються на
практиці (що є свідоцтвом їх структури).

неструктурована інформація – це окремі дані, зв’язки між якими встанов-
люються на основі не підтверджених припущень, тобто висуваються деякі гіпоте-
тичні положення щодо їхньої структури.

В управлінні, що побудовано на використанні структурованої інформації,
для побудови прогнозів використовується інформація минулого (звітність мину-
лих періодів тощо). Тобто прогнози й рішення на їхній основі приймаються з по-
зицій зміни середовища на базі попередньої інформації, того, як СГ функціонував
раніше. Використання для ухвалення управлінських рішень неструктурованої ін-
формації (даних ринків, інформації щодо поведінки конкурентів тощо) дозволяє
управляти СГ на базі його теперішнього стану. Поєднання структурованої та не-
структурованої інформації, а також проактивної інформації (інформації майбут-
нього) дозволить започаткувати спосіб управління, виходячи з бачення майбут-
нього. Ухвалення управлінських рішень здійснюватиметься не з минулого до
майбутнього, а з майбутнього до теперішнього.

Сьогодні, в епоху формування трьох "і" – "інтенції (нові знання) – інновації
– інвестиції" [10, с. 14-20] економіка набуває рис економіки знань. Головними змі-
нами в її властивостях стає включення науки в сферу виробничих інтересів і сти-
мулів для бізнесу. У глобальній інноваційній системі відбуваються кардинальні
зміни: зростає інтенсивність інноваційних процесів, скорочуються терміни ство-
рення інновацій, розробниками і споживачами стають нові учасники інноваційної
діяльності, змінюються їхні відносини [11, с. 472-478]. Отже, у таких умовах пов-
нота інформації, що використовується СГ при ІАЗ його СЕБ, має значний вплив
на сталий розвиток суб’єкта. Така інформація може посилити інтелектуальний,
технологічний, інвестиційний та фінансовий стан СГ і, як наслідок, його конкурен-
тоспроможність.

Висновки. Поняття СЕБ СГ передбачає ефективне використання його ре-
сурсів, що забезпечуватиме стабільне функціонування СГ на сучасному етапі та
стійкий розвиток у майбутньому. СЕБ СГ не зможе повністю захистити його від
внутрішніх і зовнішніх загроз. Але об’єктивна та достовірна інформація може до-
помогти запобігти реалізації загроз та ризиків і звузити коло слабких місць СЕБ
СГ, підтримуючи рівень його економічної безпеки в необхідних межах.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Вступ: Питанням економічної безпеки надана значна увага в сучасній економічній літературі,
проте теоретичні та прикладні аспекти економічної безпеки харчових підприємств  в українській еко-
номічній науці практично не досліджені. Мета: Визначення поняття "забезпечення економічної без-
пеки підприємства харчової промисловості", розглянути особливості забезпечення економічної без-
пеки підприємств харчової промисловості. Методи: монографічний, наукового аналізу і синтезу,
угруповань, узагальнення та логічного аналізу. Результати: доведено  значення необхідності дослі-
дження питань економічної безпеки підприємств харчової промисловості. Досліджена сутність по-
няття економічна безпека підприємства, запропоновано поняття забезпечення економічної безпеки
підприємства харчової промисловості, встановлено особливості забезпечення економічної безпеки
підприємств харчової промисловості та сформульовано основні цілі забезпечення економічної без-
пеки підприємства харчової промисловості. Висновки: Під забезпеченням економічної безпеки під-
приємства харчової промисловості запропоновано розуміти упорядковану сукупність дій щодо пошу-
ку, вибору та використання комплексу соціально-економічних заходів, спрямованих на убезпечення
від суперечливості інтересів стейкхолдерів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприєм-
ства завдяки випереджальному реагуванню на реальні чи потенційні загрози внутрішнього та зовні-
шнього середовища та ефективного, раціонального і збалансованого використання ресурсів.

Ключові слова: економічна безпека, підприємство,загрози, інтереси, ресурси, харчова про-
мисловість, забезпечення, властивості, цілі забезпечення економічної безпеки підприємства.

О. Ю. Черная

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Введение: Вопросам экономической безопасности уделяется значительное внимание в со-
временной экономической литературе, однако теоретические и прикладные аспекты экономической
безопасности предприятий пищевой промышленности в украинской экономической науке практичес-
ки не исследованы. Цель: Изучение понятия "обеспечение экономической безопасности предприя-
тия пищевой промышленности", выделение особенностей обеспечения экономической безопаснос-
ти предприятий пищевой промышленности. Методы: монографический, научного анализа и синте-
за, группировок, обобщения и логического анализа. Результаты: обосновано значение необходи-
мости исследования вопросов экономической безопасности предприятий пищевой промышленнос-
ти. Исследована сущность понятия экономическая безопасность предприятия, предложено понятие
обеспечения экономической безопасности предприятия пищевой промышленности, установлены
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