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існують компанії, які знаходять інвесторів під конкретні проекти і
створюють їх з нуля.
Підсумовуючи, зазначимо, що на сьогоднішній день спостерігаються
провідні тенденції розвитку українського спортивного ринку, а саме:
– високі темпи зростання ринку;
– загострення конкуренції;
– посилення позицій великих міжнародних компаній;
– розвиток регіональних ринків;
– зміни в системі дистрибуції;
– формування ринкової інфраструктури;
– зростання інтересу до спорту, активного способу життя.
Науковий керівник: Л.А. Гончар, канд. екон. наук, доц.
І.М. Сотник, д-р екон. наук, проф., К.Ю. Завражний
Сумський державний університет
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА1
Реалії сучасного бізнесу є такими, що в умовах ринку практично
будь-яка
компанія
зосереджена
на
підтримці
своєї
конкурентоспроможності.
Бурхливий розвиток інформаційних технологій (ІТ) в останні
десятиліття, поява і розповсюдження глобальних та локальних
інформаційних мереж, вдосконалення й збільшення доступності
програмного забезпечення та комп’ютерної техніки обумовили
широке впровадження ІТ у практику господарювання підприємств і
організацій,
забезпечуючи
отримання
ними
додаткових
конкурентних переваг.
Незважаючи на високі економічні результати імплементації напрямів
ІT, з поширенням таких технологій загострюються проблеми
забезпечення інформаційної безпеки (ІБ) компаній в умовах
інтенсивного вдосконалення технологій та інструментів захисту даних.
Про актуалізацію цих питань свідчить зростання порушень ІБ і
посилення тяжкості їх наслідків.
Так, загальна кількість інформаційних злочинів у світі щорічно
збільшується більш ніж на 100 % [1].
З точки зору управління ІБ, підприємство має гарантувати, що
конфіденційність, цілісність і доступність його активів, інформації,
1

Публікація підготовлена в рамках НДР «Розроблення фундаментальних основ
відтворювального механізму «зеленої» економіки в умовах інформаційного суспільства»
(№ д/р 0115U000684), яка фінансується за рахунок державного бюджету України.
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даних та ІТ-послуг завжди відповідають вимогам, узгодженим з
бізнесом. У зв’язку з цим, здатність компанії забезпечувати ІБ стає
ключовим джерелом вартості [2].
Зважаючи на значні інвестиції, необхідні для забезпечення ІБ,
виникає потреба у визначенні економічно доцільної межі інвестування в
такі технологій на підприємстві та підходах до оцінки досягнутого
результату. Щодо критеріїв оцінювання, то вони, на нашу думку,
визначаються ступенем виконання основного завдання процесів
управління ІБ − захистом інтересів всіх тих, хто залежить від
інформації, систем і комунікацій, які її надають.
Вимоги до цих процесів досягаються, коли:
1) інформація видима або доступна тільки тим, хто має на це право
(принцип конфіденційності);
2) інформація є повною, точною і захищена від несанкціонованої
зміни (принцип цілісності);
3) інформація доступна і придатна до використання, коли це
потрібно (принцип доступності);
4) переданій інформації можна довіряти (принципи автентичності і
«неможливості відмови») [3].
Цілі процесів управління ІБ повинні бути визначені в бізнес-термінах,
а також співвідноситися з бізнес-цілями та відповідати принципу
SMART: Specific ‒ конкретні; Measurable ‒ вимірні; Achievable ‒ досяжні;
Relevant ‒ значущі [3]. Крім того, для успішності ІТ-послуги, процесу або
іншої діяльності обов’язково повинні реалізуватися критичні фактори
успіху (Critical Success Factors – CSF) [4].
З метою оцінки та контролю досягнення кожного фактору, на нашу
думку, доцільно використовувати ключові показники ефективності (Key
Performance Indicators – KPI) [3].
Слід зазначити, що ці показники працюють тільки тоді, коли існує
процес, який необхідно оцінити. Тому основною метою управління
безперервністю надання ІТ-послуг є підтримка загального процесу
управління безперервністю бізнесу, забезпечення відновлення
працездатності необхідного обладнання та служб ІТ в необхідні для
бізнесу і обумовлені з ним терміни [5].
Іншим інструментом оцінки й обґрунтування доцільності інвестування в
ІБ на підприємстві є збалансована система показників (Balanced Scorecard –
BSC). Її використання дозволяє досліджувати ефективність інвестицій в ІБ у
напрямі розвитку основних функцій IT, виробництва, логістики, маркетингу,
продажів і післяпродажного обслуговування.
Безпосередньо для оцінки економічної ефективності інвестиційних
проектів в ІБ доцільно застосовувати загальноприйнятні показники
проектного аналізу, наприклад, показник чистої поточної вартості,
внутрішню норму доходності, індекс рентабельності та ін. [6].
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Вони дозволяють врахувати всі потоки грошових коштів, пов’язаних
з реалізацією проектів та здійснених у різні періоди часу.
Зауважимо, що основним економічним ефектом, якого прагне компанія,
створюючи систему захисту інформації, є помітне зменшення матеріальних
збитків внаслідок реалізації існуючих загроз ІБ підприємства.
Безумовно, віддача від таких інвестицій у розвиток компанії повинна
бути цілком прогнозованою.
Слід також зазначити, що інформаційні системи з плином часу
зазнають постійних суттєвих змін, з’являються нові загрози. Таким
чином, забезпечення ІБ − це процес, який необхідно відстежувати,
оцінювати та вдосконалювати постійно.
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Г.О. Сторожко
Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро
ОЦІНКА ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПШЕНИЧНОЇ
КРУПИ
У магазині «АТБ-маркет» № 165 було відібрано 4 зразки
пшеничної крупи одного виду різних виробників. Характеристика
відібраних зразків крупів за даними маркування на споживчій тарі
наведена в табл. 1.
Таблиця 1
Характеристика відібраних зразків пшеничних крупів
Торговельна Маса
Поживна цінність на
Виробник
Дата виготовлення
марка
нетто
100г
ПАТ "Комбінат
Вуглеводів - 70,6;
Своя лінія
1 кг
02.10.2016
Придніпровський"
білків - 12,7; жиру - 1,1
Вуглеводів - 71,8;
Хуторок
1 кг
ТОВ "Рідний продукт"
10.10.2016
білків - 12,5; жиру - 0,7
Вуглеводів - 70,6;
Вигідна ціна 1 кг
ТОВ "АТБ-маркет"
25.09.2016
білків - 12,5; жиру - 1,1
ТОВ НВП
Вуглеводів - 70,6;
Добробут
1 кг
15.09.2016
"УКРААГРОКОМПЛЕКС" білків - 12,7; жиру - 1,1
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