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Економіка та управління підприємствами

Постановка проблеми. З кожним роком роль 
інформаційно-аналітичної діяльності об’єктивно 
зростає. Сучасні форми ведення господарської 
діяльності включають у себе багатофункціо-
нальну систему оцінювання загроз та ризиків 
на підприємстві, що у свою чергу створює необ-
хідність удосконалення методів та інструментів 
інформаційно-аналітичного забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємств.

Головну роль в організації ефективної комп-
лексної системи економічної безпеки відіграє 
інформаційна підсистема, метою якої є фор-
мування достатньої сукупності матеріалів та 
відомостей щодо середовища функціонування 
підприємства та їх якісна аналітична обробка з 
метою отримання достовірних даних, необхід-
них для прийняття ефективних управлінських 
рішень. Це – основне завдання корпоративної 
розвідки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні основи щодо ролі інформаційно-ана-
літичних джерел у забезпеченні безпеки функ-
ціонування підприємства знайшли своє відобра-
ження у наукових працях багатьох вітчизняних 
та зарубіжних учених, таких як Є.В. Позднишев, 
І.Т. Муковський, Е.В. Чергенець, А.В. Зайцев, 
Л.М. Гершензон, І.М. Ножов, Д.В. Панкратов. 
Питанням конкурентної розвідки та її значенню 
у забезпеченні безпеки підприємства приді-
лили увагу В.В. Дудихін, О.В. Бур’як, А.І. Доро-

нін, С.В. Биткін, В.М. Литвин, А. Деревицький, 
Д.В. Зеркалов, В. Платт, Є.Л. Ющук.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у дослідженні ролі інформаційно-аналі-
тичних джерел у забезпеченні безпеки функціо-
нування підприємства.

Виклад основного матеріалу. У звичайному 
розумінні інформація являє собою різні дані, 
показники та інші відомості, що сприймаються 
людиною або спеціальними пристроями як від-
дзеркалення фактів матеріального світу у процесі 
комунікації [1, с. 252].

Інформаційно-аналітична діяльність – це 
сукупність дій на основі концепцій, методів, засо-
бів, нормативно-методичних матеріалів для збору, 
накопичення, обробки та аналізу даних з метою 
обґрунтування та прийняття рішень [2, с. 8].

З метою комплексного забезпечення належ-
ного рівня економічної безпеки підприємства в 
умовах подолання наслідків глобальної фінан-
сово-економічної кризи необхідно гарантувати 
повне, вчасне та достовірне інформаційно-аналі-
тичне забезпечення.

Головною метою інформаційно-аналітичного 
забезпечення безпеки підприємства є своєчасне 
викриття на ранній стадії заходів безпосередньої 
підготовки певних сил для нанесення економічних 
збитків підприємству та забезпечення відповідних 
їм дій, а також добування необхідної інформації 

УДК 658:005.922.1:33

Коваленко О.В.
Запорізька державна інженерна академія
Биткін С.В., Големба В.Є.
ПАТ «Запоріжсталь»
Балюра Ю.О.
Запорізька державна інженерна академія

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ДЖЕРЕЛ  
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто роль інформаційно-аналітичних джерел у забезпеченні безпеки функціо-
нування підприємства. Проаналізовано найбільш відомі інформаційно-аналітичні дже-
рела металургійної галузі, їхні структура та роль в отриманні достовірних даних щодо 
ситуації на ринку металопродукції/ Визначено фактори та методи забезпечення належ-
ного рівня економічного розвитку підприємства.

Ключові слова: інформаційно-аналітична діяльність, джерела інформації, конку-
ренти, металургійна галузь, ринок металопродукції, конкурентна розвідка, економічна 
безпека підприємства.



Том 28 (67). № 2, 201764

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління

для планування, підготовки і проведення заходів з 
метою недопущення можливих дій [3, с. 7].

Таким чином, інформаційна безпека підпри-
ємства може бути визначена як такий стан його 
інформаційно-аналітичного забезпечення, що 
здатний мінімізувати вплив зовнішніх та внутріш-
ніх загроз на результати діяльності підприємства, 
нівелювати ризик втрати господарської стабіль-
ності та створити умови для їхнього сталого роз-
витку [4].

Загалом, інформаційно-аналітичне забез-
печення безпеки підприємства – це вид інфор-
маційно-аналітичного забезпечення підприєм-
ницької діяльності шляхом добування, обробки 
і надання керівництву необхідної інформації. 
Таким чином, завдання аналітика у процесі 
обробки розрізнених даних та перетворення їх на 
достовірну інформацію зводяться до:

1) оцінки інформації (визначення ступеня її 
вірогідності);

2) обробки інформації («очищення» інформа-
ції від «шуму» (неупорядкованих, незрозумілих 
або зайвих відомостей [3, ст. 9]);

3) створення на основі наявної інформації про-
гнозу розвитку ситуації (на яку дана інформація 
має або матиме вплив).

У процесі обміну інформацією виділяють такі 
чотири базових елементи: 1) відправник – суб’єкт, 
який генерує інформацію і передає її; 2) повідо-
млення, або інформація, закодована за допомогою 
символів; 3) канал як засіб передачі інформації; 
4) одержувач – суб’єкт, якому призначена інфор-
мація, який її отримує і інтерпретує.

Відповідно, і загальний технологічний процес 
комунікації включає такі чотири операції: 1) під-
готовка інформації; 2) кодування інформації і 
вибір каналу; 3) передача повідомлення у вигляді 
певного сигналу; 4) отримання сигналу і його 
декодування [1, с. 60].

Належним чином проаналізована інформація 
та отриманий аналітиком прогноз спрямовуються 
до адресата (одразу до керівника або спочатку до 
начальника служби економічної безпеки, а уже 
потім до керівника), який:

1) дає оцінку проекту розвитку ситуації;
2) здійснює пошук альтернатив;
3) приймає остаточне рішення щодо напряму 

використання інформації у процесі діяльності 
підприємства та вчинення або невчинення ним з її 
урахуванням певних дій.

Таким чином, ефективність функціонування, 
тобто можливість виконання поставлених цілей 
і досягнення мети системи економічної безпеки 

підприємства, найбільшою мірою залежить від 
організації інформаційного забезпечення, яке 
складає основу для прийняття будь-якого рішення, 
уможливлює контроль за виконанням, передба-
чає корегування тактики і стратегії не лише для 
досягнення необхідного для розвитку рівня без-
пеки, але й отримання і використання додаткових 
конкурентних можливостей.

Діяльність, пов’язану зі збором та аналізом 
інформації, можна назвати аналітичною розвід-
кою. Аналітична розвідка (АР) – це компонент 
розвідувальної діяльності, що складається з вияв-
лення, оцінки, прогнозування різних соціальних 
процесів, подій, заходів на основі відомостей, що 
отримуються переважно з відкритих джерел [5].

Доступ до інформаційних джерел про осно-
вні тенденції ринку і наміри конкурентів може 
відбуватися шляхом конкурентної розвідки, яка 
проводиться в межах закону і етичних норм. 
Вона забезпечує збір і оброблення даних з різних 
джерел для формування управлінських рішень 
з метою підвищення конкурентоспроможності 
організації. Конкурентна розвідка – це постійний 
процес збору, нагромадження, структурування, 
аналізу даних про внутрішнє і зовнішнє серед-
овище організації та надання вищому менедж-
менту інформації для передбачення та своєчас-
ної реакції на зміни у зовнішньому середовищі 
[6]. Важливою є та обставина, що під час конку-
рентної розвідки використовуються лише законні 
методи. Хоча, залежно від виду інформації, яку 
необхідно отримати, методи конкурентної роз-
відки можна умовно поділити на цілком законні 
(забезпечують збір відкритої інформації) та 
методи, які за своєю формою не порушують норм 
законів, проте інколи порушують правила чесної 
конкурентної боротьби (у випадку необхідності 
доступу до умовно відкритої інформації). До пер-
шої групи методів конкурентної розвідки, тобто 
до законних, належать: вивчення й аналіз публі-
кацій конкурента; дослідження, аналіз та обробка 
відкритої інформації про нього. До другої групи 
методів належать бесіди з фахівцями конкурента, 
конкурси, запрошення консультантів, переманю-
вання провідних фахівців тощо.

Інформаційна база підприємства має форму-
ватися не тільки на основі показників діяльності, 
але й інших інформаційних ресурсів. Необхід-
ним є пошук додаткових, нетрадиційних джерел 
інформації та її аналітична обробка.

Джерелами для збору і аналізу інформації, що 
необхідна для забезпечення інформаційної без-
пеки підприємства, можуть бути:
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– різні офіційні джерела (офіційні видання, 
звіти та документи державних чи інших органів і 
організацій), що містять відкриту інформацію;

– неофіційні джерела, що містять більш-менш 
достовірну усну чи іншу нетаємну інформацію, 
що отримується з неформальних контактів із носі-
ями даної інформації;

– конфіденційна інформація, що отримується 
співробітниками шляхом несанкціонованого 
доступу до цієї інформації;

– внутрішня інформація щодо усіх аспектів 
діяльності [7].

Такими джерелами можуть бути також:
– дані результатів соціологічного обстеження;
– науково-технічна інформація (власні і цільові 

дослідження, конференції, ярмарки);
– інтернет-ресурси – інтернет-торгівля, інтер-

нет-реклама, інтернет-біржі, інтернет-банкінг, 
інтернет-інвестування.

При роботі з інформацією досить важко одразу 
знайти потрібні відомості в повному обсязі, так як 
вони знаходяться в різних джерелах. Тому підхо-
дити до пошуку потрібно з позиції рішення розвід-
увальних задач. Тоді на основі узагальнення зібра-
них розрізнених фактів можливо зробити корисні 
висновки щодо проблеми, що цікавить [8, ст. 14].

Досягнення у сфері розвитку високих інфор-
маційних технологій, інформатизація суспільних 
процесів значно полегшили і розширили доступ 
до інформаційних ресурсів. Фіксується стала 
тенденція розвитку високих інформаційних тех-
нологій, зокрема мережі Інтернет, розвиток різ-
номанітних сервісів і служб, що зумовлює їх вико-
ристання при здійсненні аналітичних досліджень.

Саме інтернет-ресурси відіграють важливу 
роль в оцінці підприємствами чорної металур-
гії своїх конкурентних позицій на ринках збуту. 
Аналіз інформації, отриманої з деяких спеціалі-
зованих інтернет-джерел, сприяє розробці шляхів 
модернізації виробництва, перспективі експорту 
продукції до тієї чи іншої країни, дозволяє оці-
нити позиції своїх конкурентів. Пошук інформації 
про конкурентів має включати в себе:

– проекти по введенню виробничих потуж-
ностей в експлуатацію (будівництво нових заво-
дів, цехів, ліній виробництва);

– терміни введення в експлуатацію;
– обсяги інвестування;
– собівартість продукції;
– випуск нової продукції тощо.
Усім цим вимогам відповідають такі зарубіжні 

та вітчизняні інформаційно-аналітичні сайти, на 
структурі яких зупинимося детальніше.

– https://www.steelorbis.com/ Платний ресурс 
SteelOrbis є унікальним джерелом інформації щодо 
останніх тенденцій на ринку сталі з щоденними 
звітами про ціни та аналізом ринку. SteelOrbis був 
створений в Туреччині, яка відіграє дуже важливу 
роль на світовому ринку сталі в якості експортера 
та імпортера. Починаючи з 2005 року, SteelOrbis 
відкрив підрозділи у США, Китаї та Італії. Тому 
сайт представлений на турецькій, англійській, 
китайській та італійській мовах;

– http://www.platts.com/ Компанія Platts є 
платним провідним світовим постачальником 
інформації про енергоносії, продукції нафтохі-
мії, металургії та сільського господарства, одним 
з головних джерел еталонних оцінок по ринках 
згаданих товарів. Інформаційно-аналітичні про-
дукти, які Platts випускає з 1909 року, допомага-
ють клієнтам у прийнятті максимально зважених 
рішень, що стосуються торгових та інших ділових 
операцій, сприяють прозорій та ефективній роботі 
ринків. Протягом десятиліть компанія користу-
ється світовим визнанням як найбільш надійне 
джерело інформації по енергетичних, металургій-
них та цукрових ринках. Новини, коментарі, фун-
даментальні ринкові дані та дослідження, а також 
тисячі щоденних цінових котирувань, які публі-
кує компанія Platts, широко використовуються в 
якості еталонних індикаторів на ринках наявного 
товару і ф’ючерсів.

– http://www.metalbulletin.com/ Metal Bulletin – 
один із кращих інформаційних сайтів для фахів-
ців металургійної галузі. Журнал був заснований 
у 1913 році з метою забезпечення своєчасної 
інформації, включаючи показники цін на світо-
вому рику чорного та кольорового металу. Metal 
Bulletin охоплює усі світові ринки металів та сталі 
і надає повну інформацію про ціни, експертні 
коментарі щодо ситуації на ринку та статистику. 
Представлена інформація щодо чорних та кольо-
рових металів, дорогоцінних металів, руди та 
сплавів, сировинних матеріалів, вуглецевої сталі, 
нержавіючої та спеціальної сталі, металобрухту 
та вторинних матеріалів, вантажоперевезень, рин-
кових торгів і біржових новин та цін.

– http://metalexpert-group.com Метал Екс-
перт – незалежний постачальник новин, аналізу 
та прогнозів по ринках сталевого прокату і мета-
лургійної сировини, що розпочав свою діяль-
ність у 2004 році. Сегменти ринку: сталевий про-
кат – напівфабрикати, сортовий прокат, листовий 
прокат, труби, металовироби; сировинні матері-
али – залізорудна сировина, сталевий брухт, чавун; 
вугілля; феросплави; нержавіюча сталь; кольорові 
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метали. Базується на ринкових джерелах, але при 
цьому приділяє велику увагу перевірці та ана-
лізу одержаної інформації. Сайт аналізує великий 
обсяг статистики і залучає масу інших даних, зна-
чну частину яких збирає самостійно. Централь-
ний офіс Метал Експерт знаходиться в Україні, є 
представництва в Росії, Швейцарії та США;

– http://www.worldsteel.org/ Всесвітня асоціа-
ція сталі (Worldsteel) була заснована як Міжнарод-
ний інститут чавуну і сталі 19 жовтня 1967 року. 
Вона змінила свою назву на Всесвітню асоціацію 
виробників сталі 6 жовтня 2008 року. Всесвітня 
асоціація сталі є однією із найбільших промис-
лових асоціацій у світі та з найбільш динаміч-
ним розвитком. Worldsteel представляє близько 
170 виробників сталі, національних і регіональ-
них асоціацій у сталеливарній промисловості і 
науково-дослідні інститути. Учасники Worldsteel 
представляють близько 85% світового виробни-
цтва сталі. Worldsteel виступає в якості координа-
ційного центру для сталеливарної промисловості;

– http://www.ukrrudprom.com/ «УкрРудПром» – 
це інформаційно-аналітичний портал, який висвіт-
лює події гірничо-металургійного комплексу та 
діяльність фінансово-промислових груп, бізнес 
яких пов’язаний із найбільшою галуззю промис-
ловості – металургією. Сайт пропонує своїм від-
відувачам щоденні новини, присвячені значущим 
для галузі та економіки подіям: новини підпри-
ємств, виробничо-фінансові показники, зміни у 
законодавстві, ситуація на вітчизняному та сві-
товому ринках залізорудної сировини та чорних 
металів, динаміка попиту, кон’юнктура цін, а 
також ексклюзивні аналітичні матеріали галузе-
вих журналістів та спеціалістів ГМК;

– http://www.expert.kiev.ua/ Укрпромзовні-
шекспертиза є провідною компанією України з 
вивчення українських та міжнародних ринків, 
підготовки рішень з розвитку бізнесу, дослі-
дження промисловості та промислової політики. 
Діяльність підприємства почалася у 1993 році й 
успішно продовжується нині. До компетенцій 
ДП «Укрпромзовнішекспертиза» належать кон-
сультування з питань розвитку бізнесу, марке-
тингові дослідження, складання бізнес-планів, 
ТЕО та інвестиційних меморандумів, проведення 
кон’юнктурних цінових досліджень тощо. Час-
тина робіт випускається на постійній основі у 
вигляді періодичних видань, які забезпечують 
клієнтів актуальною інформацією про оперативні 
зміни в ринковому середовищі. Зокрема, такі 
періодичні видання, як «Дайджест цін товарів на 
світових ринках» і «Ринок стали: аналітика, про-

гнози, сценарії», були затверджені постановою 
Кабінету Міністрів офіційними джерелами інфор-
мації для цілей трансфертного ціноутворення.

– http://dzi.gov.ua/ Державне підприємство 
«Державний інформаційно-аналітичний центр 
моніторингу зовнішніх товарних ринків» здійснює 
підготовку аналітичної інформації про рівень цін 
на відповідних ринках, проведення маркетинго-
вих досліджень, перевірку відповідності цін існу-
ючій кон’юнктурі ринку товарів, робіт, послуг, 
прав інтелектуальної власності. Свою роботу під-
приємство розпочало у 1991 році. Головний офіс 
знаходиться у Києві.

Усі ці спеціалізовані інформаційні агентства та 
багато інших висвітлюють новини, розглядають 
проблеми та перспективи позиціонування метало-
виробників на світових ринках у своїх аналітич-
них статтях. Аналізуючи інформацію, отриману з 
новин на цих сайтах (які представлені у вільному 
доступі, тобто безкоштовно), та завдяки платній 
підписці на розсилку новин аналітики та фахівці 
з чорної металургії можуть оцінити конкурентну 
позицію того чи іншого підприємства на ринку.

У процесі підготовки аналітичної інформа-
ції максимальна увага приділяється постійному 
моніторингу зовнішніх інформаційних потоків з 
метою отримання експертами нової та інколи дуже 
неочікуваної для них інформації. Прийняття ефек-
тивних рішень залежить від постійного аналізу 
інформації щодо змін зовнішнього середовища. 
Так, аналізуючи дані товарної структури зовніш-
ньої торгівлі, представлені Державною службою 
статистики України (Держстат), можна зазначити, 
що експорт товарів за січень-липень 2015 р. склав 
21 млрд 679,6 млн дол. Порівняно з січнем-липнем 
2014 р. експорт скоротився на 34,8% (на 11 млрд 
590,8 млн дол.). Зокрема, експорт продовольчих 
товарів скоротився на 16% – до $7,6 млрд, міне-
ральних продуктів – на 54% – до $1,7 млрд, хімії –  
на 37% – до $1,5 млрд, деревини – на 25% – до 
$0,9 млрд, промислових виробів – на 32% – до 
$0,3 млрд, металів – на 42% – до $5,7 млрд і тран-
спорту – на 51% – до $1,7 млрд [9].

Загалом, структура експорту українських това-
рів у січні-липні 2014–2015 рр. наглядно пред-
ставлена на рисунку 1.

Динаміка 2014 року суттєво змінила структуру 
експорту від Митного союзу/Росії до ЄС та від 
важкої промисловості до продовольчих товарів. 
Через посилення російської агресії і падіння еко-
номіки зростання експорту до ЄС у 2014 р. відбу-
валося значно меншими темпами, ніж очікувалося.  
У 2015 році ця тенденція посилилася. Так, обсяг 
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експорту товарів до країн ЄС у січні-липні 2015 р. 
склав 7 млрд 156,3 млн дол., або 33,0% від загаль-
ного обсягу експорту, і зменшився порівняно з 
аналогічним періодом 2014 р. на 33,9%.

Позитивними чинниками, що впливають на 
експорт, можна назвати такі:

– сильна девальвація та вища міжнародна кон-
курентоспроможність;

– безмитний доступ на ринок ЄС завдяки авто-
номним торговельним преференціям.

Але разом з тим визначальними є негативні 
чинники, а саме:

– недостатнє відшкодування ПДВ експортерам;
– економічна слабкість регіону, особливо Мит-

ного союзу;
– суттєве зростання протекціонізму з боку 

Росії, особливо щодо України.
Уряд має враховувати ці зміни та відповідно 

пристосовувати торговельну політику завдяки 
усуненню негативних внутрішніх чинників, осо-
бливо неефективної системи відшкодування ПДВ, 
що є ключовою проблемою для експортерів; 
стимулювати експорт до країн ЄС через запро-
вадження міжнародних стандартів; створити 
цілісну систему стимулювання експорту, яка б 
зосереджувалася на майбутніх можливостях, а не 
на минулому.

Економічний розвиток сектора чорної металургії 
України значною мірою залежить від кон’юнктури –  
стану та динаміки розвитку світового ринку мета-
лопродукції, перспектив міжнародного співро-
бітництва та процесів міжнародної інтеграції. Це 
пояснюється тим, що Україна входить до десятки 
найбільших світових країн – виробників сталі і у 
2014 р. посіла серед них десяту позицію (рис. 2), 
хоча ще у 2011 р. займала сьому.

Як видно на рисунку 2, Китай лідирує серед 
країн – виробників сталі. Конкуренція з боку китай-
ських металургів стає дедалі жорсткішою. Спожи-

вання металопродукції у Китаї вперше за трива-
лий час скоротилося у 2014 р. на 3% (до 740 млн т).  
Тому надлишковий прокат китайські компанії 
спрямовують на експорт, збиваючи ринок, у тому 
числі й українським постачальникам. Ескалація 
воєнних конфліктів та інші глобальні проблеми 
призводять до уповільнення зростання світової 
економіки, що також впливає на обсяги замовлень 
на металопрокат.

Загалом, за даними World Steel Association 
(WSA), світове виробництво сталі за 2014 р. 
збільшилося на 1,2% порівняно з 2013 р. і досягло 
1,662 млрд т. Найбільший ріст виробництва сталі 
спостерігався на Близькому Сході. Тут темпи 
зростання склали 7,7%.

У 2014 р. до країн Близького Сходу було екс-
портовано основну частку української металопро-
дукції (близько 8 млн т). Проте попит на метало-
продукцію у цих країнах дещо знизився. На це 
головним чином впливають 2 фактори. По-перше, 
після зниження цін на нафту країни MENA (Middle 
East and Northern Africa) пригальмували розвиток 
інфраструктурних проектів, так як планувалося 
їх частково фінансувати завдяки надходженням 
від продажу нафти (через збільшення видобутку 
«чорного золота» Іраном і відмову від скоро-
чення видобування Саудівською Аравією ціни 
на нафту марки Brent опустилися напередодні 
нижче $44 за барель). По-друге, багато близь-
косхідних країн посилено розвивають власну 
металургійну промисловість, через що попит на 
імпортний метал скорочується (рис. 3).В останні 
роки у близькосхідну металургійну галузь знову 
пішли досить великі інвестиції. В Ірані, Іраку, 
Саудівській Аравії, ОАЕ, Катарі, Омані, Єгипті, 
Алжирі будуються, розширюють продуктивність 
або проектуються кілька десятків сталеливарних 
і прокатних підприємств сукупною потужністю 
близько 40-50 млн т на рік. Згідно з оприлюдне-

 

Рис. 1. Структура експорту українських товарів  
у січні-липні 2014–2015 рр.
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Рис. 2. Десять найбільших країн – виробників 
сталі у світі у 2014 р. [10]
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ними планами інвесторів усі вони можуть всту-
пити в дію до 2018 року.

Втім, уже зараз введення в дію нових заводів 
сприяло різкому скороченню імпорту сталі в Іран і 
ОАЕ, які ще у 2007–2008 рр. закуповували за кор-
доном по 12-13 млн т на рік, а тепер зменшили ці 
обсяги в кілька разів (хоча, звичайно, тут чималу 
роль зіграли міжнародні санкції щодо Ірану і крах 
дубайського ринку нерухомості в ОАЕ).

Компанії Emirates Steel Industries і Qatar Steel, 
що володіють правом безмитних продажів своєї 
продукції у країни Перської затоки, успішно 
витісняють з цього ринку постачальників довго-
мірного прокату з інших країн, чий прокат обкла-
дається 5% тарифом. Emirates Steel Industries 
у 2015 році планує вийти на рівень 5,5 млн т на 
рік, причому до її асортименту увійде не тільки 
довгомірний, але і плоский прокат. Qatar Steel в 
липні 2013 року запустила нову електродугову 
піч, яка збільшила його продуктивність до 3 млн т 
сталі на рік. Проте Катар реалізує велику і вкрай 
амбітну програму підготовки до чемпіонату світу 
з футболу 2022 року, що свідчить про підвищення 
попиту на металопродукцію.

Попит на сталь на внутрішньому ринку Ірану 
залишається незмінним. Водночас місцеві вироб-
ники сталі планують збільшити обсяги експорту 
матеріалу в Ірак і Афганістан. Крім того, країна 
готова поставляти сталь в Європу, розглядаючи її 
в якості основного напряму експорту після зняття 
санкцій. За період з січня по квітень 2015 року Іран 
експортував 1,2 млн т сталі. У 2014 році країна 
виробила сумарно 16,9 млн т сталі, відправивши 
на міжнародний ринок при цьому 2,5 млн т.

Іран також почав будівництво великого мета-
лургійного комбінату Mokran Major Steel Complex 
у портовому місті Chabahar, розташованому в 
затоці Омана недалеко від кордону з Пакистаном. 
Спеціалізація комбіната – катанка і г/к листовий 
прокат (Trade Arabia). Інвестиції у проект, учас-

никами якого є державна компанія Iranian Mines 
and Mining Industries Development and Renovation 
Organization (IMIDRO), ВЕЗ Чахбехар і група при-
ватних інвесторів, складуть $4,3 млрд. Будівни-
цтво буде завершено через три роки. Перша черга 
передбачає запуск виробництва губчастого заліза 
в обсязі 1,6 млн т на рік. До кінця 2018 року перед-
бачається ввести в дію й інші об’єкти – фабрику 
з виготовлення окатишів, сталеплавильний комп-
лекс і прокатні стани. Обсяг виробництва складе 
3,2 млн т сталі на рік. Метою проекту заявлені 
забезпечення поставок сталевого прокату і мета-
лургійної сировини для задоволення внутрішніх 
потреб Ірану, а також експорт металопродукції.

У Саудівській Аравії у 2013 році старту-
вав виробничий комплекс South Steel Company 
(SOLB) з річною продуктивністю 1 млн т сталі і 
500 тис. т прокату на рік. Компанія Al-Tuwairqi 
Group приблизно у цей же час запустила другу 
електродугову піч на своєму комбінаті NASCO, 
що довело його потужність до 2,5 млн т сталі на 
рік і дозволило істотно скоротити закупівлі напів-
фабрикатів. Розширення виплавки металу на 
1 млн т на рік планує і ще одна саудівська компа-
нія – Rajhi Steel. Попит на прокат знизився також 
через дефіцит бюджету і воєнне протистояння 
з Єменом. Багато проектів, для реалізації яких 
потрібен прокат, були відстрочені.

В Іраку анонсовані або вже реалізуються 
щонайменше чотири проекти будівництва нових 
металургійних підприємств або модернізації 
наявних. Сукупна потужність цих проектів оці-
нюється більш ніж у 2,5 млн т сталі і 2 млн т дов-
гомірного прокату на рік.

Безумовно, Ірак і країни Перської затоки змо-
жуть зменшити потреби в імпортних заготовках і 
готовому прокаті.

Щодо ринку залізорудної сировини, гірничо-
металургійні підприємства України в січні-серпні 
2015 року в умовах значного падіння цін на ЗРС 
у світі скоротили виручку від експорту цієї про-
дукції на 37,9% порівняно з аналогічним періодом 
минулого року – до 1,471 млрд дол. з 2,370 млрд 
дол. Основними покупцями українського ЗРС були 
Китай – 46,6% виручки, Чехія – 9,9%, Польща – 
10,4%. Основними конкурентами України є гірни-
чорудні компанії із Австралії і Бразилії, т.зв. компа-
нії «Великої трійки» (BHP Billiton, Rio Tinto Group 
и Vale). За рахунок низької собівартості виробни-
цтва і логістичних переваг з доставки у Китай вони 
ведуть агресивну політику зі збільшенню об’ємів 
своїх продажів ЗРС і витісненню українських 
виробників. Крім того, якісні показники сировини, 
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що добувається в Бразилії та Австралії, значно 
кращі, а нашим підприємствам ще потрібно нести 
значні витрати на збагачувальні роботи.

У зв’язку з цим постає питання: як україн-
ським металовиробникам утримати свої позиції на 
регіональному та світовому ринках? Саме інфор-
маційно-аналітичні джерела здатні допомогти 
аналітикам та експертам оцінити позиції своїх кон-
курентів та виявити нові ніші на ринках, викорис-
товуючи законні методи конкурентної розвідки.

На думку В.Л. Мазура, металургійні підпри-
ємства країни порівняно з розвиненими країнами 
світу характеризуються істотним технологічним 
відставанням і підвищеною енергоємністю. На 
галузь тисне як знос основного технологічного 
обладнання, так і нарощування сучасних металур-
гійних потужностей у світі. Сьогодні українські 
металургійні підприємства «з технічної причини» 
не в змозі ефективно конкурувати на глобальних 
ринках сталі навіть за наявних обсягів вироб-
ництва, не кажучи вже про планований приріст 
виплавки [12].

Тому ефективна стратегія розвитку галузі в 
сучасних умовах повинна вжити такі основні 
заходи, які дозволять істотно підвищити енерго-
ефективність:

– застосування сучасних технологій та облад-
нання, створення гнучких технологій наскрізного 
виробництва сталі з використанням агрегатів 
позапічної обробки чавуну та сталі;

– удосконалення технологічних процесів, заміна 
мартенівської технології виплавки сталі техноло-
гією конверторної виплавки і впровадження тех-
нологій доменної плавки чавуну із вдмухуванням 
гарячих поновлюваних газів на холодному техно-
логічному кисні й пиловугільній суміші;

– використання домішок пилоподібного вугілля 
в доменному виробництві;

– структурна перебудова галузі з переходом на 
інноваційний шлях розвитку;

– підтримка ефективно працюючих виробни-
чих потужностей та розвиток сировинної бази 
чорної металургії;

– збалансований розвиток взаємопов’язаних 
підгалузей гірничометалургійного комплексу [13].

У більшості країн інформаційно-аналітична 
діяльність – розвинена сфера бізнесу, що прино-
сить значні прибутки. Відстеження кон’юнктури 
ринку, нових продуктів чи послуг, стратегії і планів 
реальних і потенційних конкурентів – неодмінний 
атрибут поважаючої себе фірми [8, ст. 15].

Будь-яка організація (комерційна або неко-
мерційна) при заключенні угод постійно підля-
гає ризику бути дезінформованою щодо суб’єкту 
угоди, його реальних намірів та умов заключення 
договорів. Аби цьому запобігти, на етапі перед-
договірної роботи необхідно ретельно вивчити 
комерційну біографію партнера, його економічну 
спроможність, добросовісність, авторитет та інші 
фактори діяльності, які можуть вплинути на ту чи 
іншу сторону майбутніх ділових відносин.

Збір відомостей для ділових переговорів і 
виявлення ненадійних партнерів по бізнесу може 
убезпечити керівництво організації від перспек-
тиви мати несприятливі економічні або юридичні 
наслідки через недобросовісні дії контрагентів. 
Збір інформації також дозволяє «відсіяти» нена-
дійних партнерів по бізнесу ще до вступу з ними 
у переговори (наприклад, завдяки даним про бан-
крутство компанії чи невиплачені кредити). Крім 
того, під час проведення переговорів, завдяки 
зібраній та належним чином проаналізованій 
інформації, керівництво може оперувати фактами 
і даними щодо іншої сторони, що може принести 
підприємству більші вигоди.

Висновки. Як бачимо, інформаційно-аналі-
тичні джерела в системі управління підприєм-
ством відіграють дуже важливу роль. Належний 
моніторинг та аналіз інформації, визначення при-
чин, джерел, характеру, інтенсивності впливу 
загрозливих факторів на потенціал виробництва, 
зважене прийняття керівництвом компанії управ-
лінських рішень на основі ефективно функціону-
ючої системи інформаційної безпеки дозволять 
забезпечити належний рівень економічного роз-
витку підприємства.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Рассмотрена роль информационно-аналитических источников в обеспечении безопасности функ-
ционирования предприятия. Проанализированы наиболее известные информационно-аналитические 
источники металлургической отрасли, их структура и роль в получении достоверных данных относи-
тельно ситуации на рынке металлопродукции. Определены факторы и методы обеспечения надлежа-
щего уровня экономического развития предприятия.

Ключевые слова: информационно-аналитическая деятельность, источники информации, конку-
ренты, металлургическая отрасль, рынок металлопродукции, конкурентная разведка, экономическая 
безопасность предприятия.

THE ROLE OF INFORMATION AND ANALYTICAL SOURCES  
IN SAFETY OF THE ENTERPRISE FUNCTIONING

The role of information and analytical sources in safety of the enterprise functioning is considered. The 
most known information and analytical sources of metallurgical branch, their structure and role in receiving of 
reliable data about a situation in the market of steel products are analysed. Factors and methods of correspond 
level in enterprise economic development providing are defined.

Key words: information and analytical activity, information sources, competitors, metallurgical branch, 
steel market, competitive intelligence, economic security.


