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МЕТОДИчНИй ІНСТРУМЕНТАРІй ОцІНювАННя РІвНя ЕкОНОМІчНОї бЕЗпЕкИ 
пІДпРИЄМСТв НА пІДґРУНТІ вИкОРИСТАННя МЕТОДІв фАкТОРНОгО АНАлІЗУ

нікітіна а. в.

УДК 330.65

Нікітіна А. В. Методичний інструментарій оцінювання рівня економічної безпеки підприємств на підґрунті 
використання методів факторного аналізу

Стаття розкриває сутність основних сучасних концепцій оцінювання економічної безпеки підприємств. Ґрунтуючись на загальних засадах теорії 
управління і дослідивши наукові джерела, було проведено узагальнення сучасних наукових підходів до оцінювання економічної безпеки підприємств, 
що дозволило виокремити існуючу базу фундаментальних досліджень щодо оцінювання визначеної економічної категорії, але вони, на жаль, не 
дають повної, комплексної характеристики ЕБП. Обґрунтовано, що процес цілеспрямованого підбору відповідних показників для їх використання 
в процесі оцінки, тобто формування інформаційної бази, яка буде використана для подальшого дослідження, є важливим підґрунтям для здій-
снення оцінювання рівня економічної безпеки підприємств. Крім того, інформація для проведення такої процедури повинна відповідати вимогам 
достовірності, повноти, значущості, своєчасності, ясності тощо. Склад показників підсистем економічної безпеки підприємства повинен відо-
бражати її специфіку діяльності кожної сфери діяльності суб’єкта господарювання та коригуватися зі зміною часу. Запропоновано методичний 
підхід до оцінювання рівня економічної безпеки підприємств на основі використання методу факторного аналізу. Обґрунтовано необхідність 
подальшого розвитку теоретичних аспектів економічної безпеки підприємства. Перспективою подальших досліджень є детермінація основних 
загроз функціональним складовим економічної безпеки підприємств і шляхів їх зменшення чи локалізації з урахуванням галузевої приналежності.

Ключові слова: економічна безпека підприємств, факторний аналіз, методичний підхід до оцінювання.
Рис.: 1. Формул: 9. Бібл.: 13. 
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Никитина А. В. Методический инструментарий оценки уровня 

экономической безопасности предприятий на основе использования 
методов факторного анализа

Статья раскрывает сущность основных современных концепций 
оценивания экономической безопасности предприятий. Основываясь 
на общих положениях теории управления и исследовав научные ис-
точники, было проведено обобщение современных научных подходов 
к оценке экономической безопасности предприятий, что позволило 
выделить существующую базу фундаментальных исследований по 
оценке определенной экономической категории, но они, к сожалению, 
не дают полной, комплексной характеристики ЭБП. Обосновано, что 
процесс целенаправленного подбора соответствующих показателей 
для их использования в процессе оценки, то есть формирование инфор-
мационной базы, которая будет использована для дальнейшего иссле-
дования, является важной основой для осуществления оценки уровня 
экономической безопасности предприятий. Кроме того, информация 
для проведения такой процедуры должна соответствовать требо-
ваниям достоверности, полноты, значимости, своевременности, яс-
ности и т. д. Состав показателей подсистем экономической безопас-
ности предприятия должен отражать ее специфику деятельности 
каждой сферы деятельности предприятия и корректироваться с 
течением времени. Предложен методический подход к оцениванию 
уровня экономической безопасности на основе применения метода 
факторного анализа. Обоснована необходимость дальнейшего разви-
тия теоретических аспектов экономической безопасности. Перспек-
тивным направлением дальнейших исследований является детерми-
нация основных угроз функциональным составляющим экономической 
безопасности предприятий и путей их уменьшения или локализации с 
учетом отраслевой принадлежности.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятий, фактор-
ный анализ, методический подход к оценке.
Рис.: 1. Формул: 9. Библ.: 13. 
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UDC 330.65
Nikitina A. V. Methodical Instruments of Assessment of the Level  

of Economic Security of Enterprises on the Basis of Use of the Methods  
of Factor Analysis

The article reveals the essence of main modern concepts of assessment of 
economic security of enterprises. Based on general provisions of the man-
agement theory and having studied scientific sources, the article conducts 
generalisation of modern scientific approaches to assessment of economic 
security of enterprises, which allowed allocation of the existing base of fun-
damental studies on assessment of a certain economic category, but they, 
unfortunately, do not provide a complete and complex characteristic of eco-
nomic security of enterprises. The article justifies that the process of purpose-
ful selection of relevant indicators for their use in the process of assessment, 
in other words formation of the information base that would be used for fur-
ther study, is an important basis for carrying out assessment of the level of 
economic security of enterprises. Moreover, information for carrying out such 
a procedure should correspond with the requirements of authenticity, com-
pleteness, importance, timeliness, clarity, etc. The composition of indicators 
of sub-systems of economic security of an enterprise should reflect its specific 
nature of activity of each sphere of activity of an enterprise and be adjusted 
in the course of time. The article offers a methodical approach to assessing 
the level of economic security on the basis of application of the method of 
factor analysis. It justifies a necessity of further development of theoretical 
aspects of economic security. A prospective direction of further studies is de-
termination of main threats to functional components of economic security 
of enterprises and ways of their reduction or localisation with consideration 
of the industry belonging.

Key words: economic security of enterprises, factor analysis, methodical ap-
proach to assessment.
Pic.: 1. Formulae: 9. Bibl.: 13. 
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Сучасні суб’єкти господарювання стикаються з 
проблемою створення і використання системи 
оцінювання і забезпечення своєї економічної 

безпеки. Така проблема є досить новою як для країни, 
так і для вітчизняної економічної науки. Завдання щодо 
всебічного розгляду цієї теми і розроблення практичних 
рекомендацій із забезпечення економічної безпеки під-
приємств стоїть перед дослідниками в галузі економіки. 
Так, у висвітлення проблем, пов’язаних зі стійкістю еко-
номічного розвитку, й економічною безпекою підпри-
ємства зокрема, вагомий внесок здійснено провідними 
зарубіжними і вітчизняними науковцями, серед яких  
М. Альберт, О. М. Бандурка, В. Є. Духов, І. А. Ігнатьє-
ва, М. М. Мартиненко, М. Х. Мескон, К. Я. Петрова,  
Н. О. Подлужна, Л. І. Федулова, Ф. Хедоури, І. М. Чер-
вяков, З. Є. Шершньова та інші. Незважаючи на досить 
широкий спектр досліджень щодо сучасних проблем 
і заходів із забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства, усі вони, здебільшого, мають загальнонауковий, 
методологічний характер, тому актуальним є дослі-
дження теоретичних основ щодо проблеми визначення, 
оцінки і прогнозування розвитку стану за допомогою 
найважливіших показників його функціонування з по-
гляду забезпечення його економічної безпеки.

Метою цієї статті є узагальнення, поглиблення і 
розвиток теоретичних засад економічної безпеки під-
приємства (ЕБП). 

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення 
таких завдань:
 детермінація основних методичних підходів до 

оцінювання рівня економічної безпеки підпри-
ємства;

 розробка методичного підходу щодо оцінювання 
рівня економічної безпеки підприємств на під-
ґрунті застосування методу факторного аналізу.

Теоретико-методологічні засади цього досліджен-
ня охоплюють такі загальнонаукові підходи, як комп-
лексний аналіз і синтез, логічні прийоми.

Ґрунтуючись на загальних засадах теорії управлін-
ня і дослідивши наукові джерела, було проведено уза-
гальнення сучасних наукових підходів до оцінювання 
економічної безпеки підприємств, що дозволило виокре-
мити існуючу базу фундаментальних досліджень щодо 
оцінювання визначеної економічної категорії, але вони, 
на жаль, не дають повної, комплексної характеристики 
ЕБП. Так, науковці А. В. Козаченко, В. П. Пономарева й 
А. Н. Ляшенко вважають, що підприємство знаходить-
ся в зоні економічної безпеки, якщо його виробничо-
господарська діяльність є прибутковою [2]. Такий підхід 
до визначення рівня ЕБП заснований на тому, що дже-
релом забезпечення економічної безпеки підприємства 
є прибуток, одержаний у результаті взаємодії підприєм-
ства з суб'єктами зовнішнього середовища. Визначення 
рівня економічної безпеки підприємства здійснюється 
ними на основі запропонованого критерію, що є співвід-
ношенням величини брутто-інвестицій підприємства 
і величини ресурсів, необхідних для інвестиційної під-
тримки умов, що забезпечують економічну безпеку під-
приємства. Запропоновану методику вважаємо досить 
обґрунтованою, хоча щодо прибутковості і доцільності 

підприємства необхідно зазначити, що такі критерії не 
завжди включають безпечність діяльності підприємства 
в контексті обмеженості потенційного впливу на суб’єкт 
і неповноти такої характеристики. Причому до недолі-
ків також можна віднести той факт, що такий підхід є 
статичним, оскільки не враховано ймовірність настання 
загроз фінансової стійкості й економічній безпеці вза-
галі у довгостроковій перспективі.

Бальні оцінки для здійснення експрес-оцінки рів-
ня економічної безпеки підприємства пропонують ви-
користовувати такі науковці, як Ф. Євдокімов, О. Мізі-
на, О. Бородіна. Основою такого підходу є розрахунок 
граничних значень показників і складання їх рейтингу.  
У разі, якщо значення показника є вищим за норматив-
не, його відносять до першого класу; нижче від норма-
тивного, хоча вище за критичне – до другого; нижче за 
критичне – до третього [3]. Перевагою такої методики 
є те, що для одержання узагальненої оцінки рівня без-
пеки може бути використаний весь перелік показників 
чи відібрані ті з них, які становлять найбільший інтерес 
для дослідження. Залежно від мети дослідження і важ-
ливості показника для обраного напряму дослідження 
визначається рейтинг показника [3].

З позиції теорії катастроф до оцінки економічної 
безпеки пропонує підійти Д. Самсонов [4]. На його дум-
ку, необхідно з'ясувати значення так званого «критич-
ного порогу» для аналізованих показників економічної 
безпеки. Тоді на основі спостережень за змінами показ-
ників можна буде передбачити можливість їх попадання 
в критичну область, тобто настання «катастрофи». 

У науковому джерелі [5] пропонується розрахову-
вати рівень економічної безпеки країни за допо-
могою таких методів, як моніторинг основних 

соціально-економічних показників і співставлення з їх 
граничними значеннями, які повинні бути не менші за 
загальносвітові; аналізу й обробки сценаріїв; експертної 
оцінки; оптимізації; теоретико-ігрові; багатовимірного 
статистичного аналізу; теорії штучних нейронних ме-
реж. Хоча деякі з наведених методичних підходів можна 
використовувати і для вимірювання стану економічної 
безпеки не лише на макро-, але й мезо-, мікрорівнях іє-
рархії управління економікою, а саме: для оцінювання 
рівня економічної безпеки підприємства можна вико-
ристати певний перелік індикаторів (показники рівня 
забезпеченості підприємства ресурсним, науковим і 
виробничо-технічним потенціалом, ресурсоозброєно сті 
виробництва, зношеності матеріально-технічної бази, 
ліквідності і платоспроможності тощо), що передбачає 
моніторинг основних соціально-економічних показни-
ків (детермінанти ресурсного потенціалу і можливо-
стей його розвитку, рівня ефективності використання 
ресурсів, капіталу і праці та його відповідності рівню у 
передових країнах, а також рівню, за якого зовнішні та 
внутрішні загрози мінімізовані тощо). 

Вельми цікавий і обґрунтований методичний під-
хід висуває С. Ільяшенко, який пропонує оцінювати еко-
номічну безпеку підприємства на підґрунті аналізу його 
фінансової стійкості, яка визначається за достатньою 
кількістю власних і позичених оборотних коштів для 
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здійснення виробничо-господарської діяльності [6]. Над-
лишок або нестачу власних оборотних коштів, необхідних 
для формування запасів і покриття витрат господарської 
діяльності, а також довго-, середньо- і короткострокових 
кредитів і позик, науковець пропонує використати як 
оціночні показники, останні характеризують п’ять рівнів 
фінансової безпеки, а саме: абсолютний рівень для функ-
ціонування підприємства достатньо власних оборотних 
коштів; нормальний – для суб’єкта господарювання, який 
має достатньо власних джерел формування запасів і по-
криття витрат; хиткий рівень економічної безпеки зустрі-
чається у підприємства, котре має недостатньо власних 
коштів і залучає середньо- і довгострокові позики і кре-
дити; критичний – для підприємства, коли залучаються 
короткострокові кредити; кризовий рівень – підприєм-
ства не можуть забезпечити фінансування діяльності ні 
власними, ні залученими коштами.

Ґрунтовний метод скаляризації для оцінювання 
рівня економічної безпеки пропонують застосувати  
В. Г. Сліпченко і С. В. Брідун [7]. Сутність такого підходу 
полягає у визначенні інтегральної бальної оцінки рівня 
економічної безпеки на підставі порівняння бальних 
оцінок, причому визначення рівня економічної безпеки 
виконується у декілька етапів: визначення індикаторів 
економічної безпеки за кожною складовою; визначення 
нормалізованих і бальних оцінок за індикаторами; ви-
значення оцінки стану індикаторного блоку; оцінка ста-
ну складових. 

З метою підвищення ефективності управління еко-
номічної безпеки підприємств пропонується мето-
дичний підхід оцінювання ЕБП, який на відміну від 

існуючих враховує специфіку роботи підприємств, дає 
можливість вирішити проблему виявлення кореляції між 
спостереженими кількісними й якісними змінами факто-
рів як між собою, так і з результативним показником. 

На рис. 1 представлено загальний алгоритм реа-
лізації запропонованого нами методичного підходу на 
підґрунті використання методів багатовимірного фак-
торного аналізу та наведено стислий опис етапів мето-
дичного підходу оцінювання рівня економічної безпеки.

І етап: ідентифікація підприємств України, детер-
мінація, обґрунтування сукупності ознак і формування 
матриці Х вихідних даних для проведення оцінки: 

  ( ), 1, ; 1, ,ijX x i m j n  
  

(1)

де xij – вихідний показник – значення i-го показника у 
j-го підприємства.

Отже, першим етапом є процес цілеспрямованого 
підбору відповідних показників для їх використання в 
процесі оцінки, тобто формування інформаційної бази, 
яка буде використана для подальшого дослідження. 
Вона повинна відповідати вимогам достовірності, пов-
ноти, значущості, своєчасності, ясності тощо. 

Склад показників підсистем економічної безпеки 
підприємства повинен відображати специфіку кожної 
сфери діяльності суб’єкта господарювання та має кори-
гуватися зі зміною часу.

ІІ етап: стандартизація (перехід від різних за озна-
кою та одиницями виміру показників зіставлених) ви-
хідних ознак:

( ); ( , , ); 1, ; 1, ,ij ij i ijZ z z Н х а q i m j n   

 
(2)

де Hi – функція статистичної стандартизації і-го показ-
ника;

a – певна величина (для обраного способу – серед-
нє значення);

q – одиниця стандартизації (для обраного спосо-
бу – стандартне відхилення).

ІІІ етап – побудова та розрахунок кореляційної 
матриці R розміром m × m на основі обраної сукупності 
ознак (показників):

( ); ; 1; , 1, .ik ik ki iiR r r r r i k m   
 
(3)

ІV етап: перевірка значущості кореляційної ма-
триці за χ2-критерієм Уілкса [5]:

2 2
( ; )

1
(2 5) ln ,

6 кр dfn m R 
 

        

 

(4)

де | R | – визначник кореляційної матриці;
α – рівень значущості;
df – число ступенів свободи, df = m(m – 1) / 2.
V етап: побудова редукованої кореляційної ма-

триці через заміну діагональних елементів кореляційної 
матриці (що є одиницями) на апріорні оцінки спільнос-
тей – часток одиничних дисперсій, зумовлених спільни-
ми для кількох змінних факторами [6]:

( );h h
ikR r

1 1 2 2

1

...

( ),

h
ik ik i k i k

r

ir kr il kl
l

r r a a a a

a a a a i k


   

  

 
, 1, ;i k m

2 2 2 2 2
1 2

1
... ,

r
h
ii i i i ir il

l
r h a a a a


     

  
20 1, 1, .ih i m  

  

(5)

VІ етап: знаходження матриці відображення А – 
встановлення кількості факторів, необхідної для пояс-
нення кореляційного зв’язку між вихідними показника-
ми, і розрахунок факторних навантажень:

1( ), 1, ; 1, ; .ilA a i m l r AA R     (6)
VІІ етап – знаходження факторної матриці V, що від-

повідає принципу (критерію) простої структури – вимозі 
надання найбільш простого (економічного) пояснення су-
купності досліджуваних змінних у термінах факторів:

 ( ) , 1, ; 1, .ilV v АС i m l r     (7)
VІІІ етап – інтерпретація отриманих факто-

рів і знаходження матриці оцінок значень факторів: 
 ( ), 1, ; 1,ljP p l r j n    та оцінка отриманих значень 

за коефіцієнтом множинної детермінації, а також оцінка 
адекватності факторної моделі в цілому на основі про-
стої середньої оцінки розходжень вихідних і відтворе-
них коефіцієнтів кореляції.

На підґрунті вагових коефіцієнтів з матриці відо-
браження вирішують завдання розпізнавання виділе-
них факторів й визначення для них назв суб’єктивно. 
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Рис. 1. Алгоритм реалізації методичного підходу до інтегральної оцінки рівня економічної безпеки Атп  
на підґрунті використання методів факторного аналізу

 

 

Перевірка значущості кореляційної матриці 
 за 2-критерієм Уілкса

 

Основні етапи алгоритму розрахунку інтегрального показника
оцінювання рівня економічної безпеки АТП  

 

 

ЕТ
А

П
 І  Ідентифікація об’єктів (АТП), детермінація, обґрунтування сукупності ознак 

(показників) та формування матриці Х вихідних даних для проведення оцінки: 

njmixX ij ,1;,1),(  

 

Стандартизація (перехід від різних за ознакою та одиницями виміру показників
            зіставлених) вихідних ознак: 

 

Побудова та розрахунок кореляційної матриці на основі обраної сукупності 
ознак (показників): mkirR ik ,1,),(  

Чи є кореляційна матриця значущою? 
Ні Так 

 

Побудова редукованої кореляційної матриці 
 mkirR h

ik
h ,1,),( . 

Знаходження матриці відображення (вихідної факторної структури): 

rlmiaA il ,1;,1),( та оцінювання 
значущості числа виділених факторів

 
Знаходження факторної матриці, що відповідає принципу простої структури 

(фінального факторного рішення): rlmivV il ,1;,1),( , 
та перевірка її досягнення за критерієм Баргмана

 

Інтерпретація отриманих факторів та знаходження матриці оцінок значень 
факторів: та оцінка отриманих значень за  

коефіцієнтом множинної детермінації, а також оцінка адекватності факторної 
моделі в цілому на основі простої середньої оцінки розходжень вихідних 

і відтворених коефіцієнтів кореляції 

 

ЕТ
А

П
 ІХ

 Визначення рівня економічної безпеки підприємства шляхом згортання 
в інтегральний показник оцінок значень виділених та інтерпретованих факторів, 

зважених за відсотком поясненої ними загальної дисперсії вихідних ознак: 

njIIЕБ ,1},{
j

. 
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акторного аналізу 

 

njmizZ ij ,1;,1),(  

  ( ), 1, ; 1,ljP p l r j n  

Коефіцієнт інформативності виступає підтвердженням 
значущості ознак, що беруть участь у формуванні назви 
виділених факторів, значення якого для того, щоб вва-
жати набір пояснювальних ознак задовільним, має зна-
ходитись в межах 0,75 – 0,95 [8]:

2

2

1

{ }
,

il зн
i

l m

il
i

a W
KI

a








 

(8)
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де {Wзн} – підмножина значущих факторних навантажень 
ознак, які беруть участь у формуванні назви l-го фактора.

Наукова новизна пропонованого нами методич-
ного підходу полягає у визначенні інтегрального показ-
ника, отриманого шляхом зваженого згортання індиві-
дуальних оцінок значень всіх виділених й інтерпрето-
ваних факторів, де вагами виступають внески кожного 
фактора у пояснення повної дисперсії (а іноді – сумар-
ної спільності) вихідних ознак, тобто частки дисперсії 
факторів у повній дисперсії:

  





j

2
2

1

2 2

1 1

, 1, ,

r

llj
j l

ЕБ r r

l l
l l

p
P

II j n




 

 




  

 



 

  

(9)

де 
 ( )j ljP p – вектор-рядок оцінок значень l-х факто-

рів для j-го підприємства;
2 2( )l   – вектор-стовпчик часток повної дис-

персії ознак, поясненої l-м фактором;
r ′ – кількість виділених й інтерпретованих факторів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, запропоновано методичний підхід 

до оцінювання рівня економічної безпеки підприємств 
на методологічному підґрунті факторного аналізу, яка 
(ЕБП) зображується тут латентним показником, на від-
міну від існуючого методичного забезпечення, вико-
нуючи процедуру стандартизації в класичний спосіб і 
використовуючи як ваги частки повної дисперсії ознак, 
поясненої відповідними факторами, що виділяють-
ся й інтерпретуються в результаті реалізації процедур 
факторного аналізу, вирішуючи при цьому проблему 
суб’єктивності та так званого «людського фактора»,  
а також долає недоліки, притаманні більшості наявних 
методик інтегральної рейтингової оцінки, які засно-
вані переважно на адитивних або мультиплікативних 
операціях згортання інформації й своєю реалізацією не 
передбачають виявлення та врахування взаємодії, вза-
ємовпливу та динаміки окремих складових, що агре-
гуються до інтегральної оцінки. При цьому практична 
значущість представленого методичного підходу збіль-
шується за рахунок запропонованої схеми його реаліза-
ції. Таким чином, розробка і прийняття науково обґрун-
тованих управлінських рішень щодо визначення рівня 
економічної безпеки та виявлення «проблемних місць» 
є складним завданням, інструментарій вирішення якого 
зокрема має містити відповідне науково обґрунтоване 
методичне забезпечення.    
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РОль ІНфОРМАцІї ТА пОкАЗНИкІв ОпЕРАТИвНОгО кОНТРОлю в УпРАвлІННІ 
СІльСькОгОСпОДАРСькОю ДІяльНІСТю
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Мельник К. п. Роль інформації та показників оперативного контролю в управлінні сільськогосподарською діяльністю
Мета статті полягає в дослідженні ролі інформації в системі оперативного контролю сільськогосподарського підприємства, визначенні складу 
його показників з огляду на специфіку галузі та особливості виробництва сільськогосподарської продукції. У результаті проведеного досліджен-
ня розкрито значення інформації в управлінні сільськогосподарською діяльністю та її вплив на зростання ефективності господарювання. Роз-
роблено ґрунтовні пропозиції по вдосконаленню інформаційного забезпечення оперативного контролю на підприємствах галузі з урахуванням 
специфіки виробництва сільськогосподарської продукції. Сформульовано склад показників оперативного контролю, що сприяють оперативному 
реагуванню на хід виконання щоденних виробничих програм і планів; повною мірою характеризують підконтрольний об’єкт; забезпечують корис-
тувачів можливістю оперативно порівнювати втрати і вигоди від конкретної операції в процесі її здійснення. Перспективою подальших дослі-
джень у даному напрямку є розробка інформаційного забезпечення оперативного контролю на сільськогосподарських підприємствах в соціально-
екологічній площині.
Ключові слова: оперативний контроль, сільськогосподарське підприємство, інформація, управління, показники, система, діяльність.
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УДК 657.633:631.15
Мельник Е. П. Роль информации и показателей оперативного контроля  

в управлении сельскохозяйственной деятельностью
Цель статьи заключается в исследовании роли информации в системе 
оперативного контроля сельскохозяйственного предприятия, определе-
нии состава его показателей, учитывая специфику отрасли и особенно-
сти производства сельскохозяйственной продукции. В результате прове-
денного исследования раскрыто значение информации в управлении сель-
скохозяйственной деятельностью и ее влияние на рост эффективности 
ведения хозяйства. Разработаны обстоятельные предложения по совер-
шенствованию информационного обеспечения оперативного контроля на 
предприятиях отрасли с учетом специфики производства сельскохозяй-
ственной продукции. Сформулирован состав показателей оперативного 
контроля, которые способствуют оперативному реагированию на ход 
выполнения ежедневных производственных программ и планов; в полной 
мере характеризуют подконтрольный объект; обеспечивают пользова-
телей возможностью оперативно сравнивать потери и выгоды от кон-
кретной операции в процессе ее осуществления. Перспективой последую-
щих исследований в данном направлении является разработка информа-
ционного обеспечения оперативного контроля на сельскохозяйственных 
предприятиях в социально-экологической плоскости.

Ключевые слова: оперативный контроль, сельскохозяйственное предпри-
ятие, информация, управление, показатели, система, деятельность.
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Melnik Y. P. Role of Information and Indicators of Operative Control  

in Managing Agricultural Activity
The goal of the article is to study the role of information in the system of 
operative control of an agricultural company, determine the composition of 
its indicators, taking into account specific features of the industry and pro-
duction of agricultural products. The article conducts the study and reveals 
importance of information in managing agricultural activity and its influence 
upon the growth of efficiency of farming. It develops substantial proposals on 
improvement of information support of operative control in the agricultural 
companies with consideration of specific features of production of agricultur-
al products. It formulates the composition of indicators of operative control, 
which facilitate operative response on the course of performance of everyday 
production programmes and plans; characterise the object under control in 
full; provide users with a possibility of operative comparison of losses and 
benefits from an individual operation in the process of its execution. The pros-
pect of further studies in this direction is development of information support 
of operative control in agricultural companies in the socio-ecological area.

Key words: operative control, agricultural company, information, manage-
ment, indicators, system, activity.
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