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У статті розглянуто теоретико-методичні основи формування інформаційної системи 
оцінки та управління кредитним рейтингом підприємства. Метою даної статті є 
визначення вимог до інформації та інформаційного забезпечення, які стосуються процесу 
оцінки та аналізу кредитного рейтингу підприємства, формування процесної інформаційної 
моделі щодо використання отриманих даних для прийняття управлінських рішень з 
підвищення інвестиційної привабливості об’єктів господарювання. Розглянуто основні 
вимоги до економічної інформації, яка використовується для оцінки кредитного рейтингу: 
достовірність, своєчасність, інформативність, однозначність, порівнянність. 
Запропонована інформаційна модель включає: процес оцінки кредитного рейтингу, 
підсистему економічної інтерпретації отриманих результатів та блок прогнозування 
інвестиційної привабливості підприємства. Описаний модельний комплекс дозволяє 
обґрунтувати довгострокову стратегію управління кредитними рейтингом промислового 
підприємства. 
 
The paper considers theoretical and methodological guidelines for the development of information 
system for assessing and managing company's credit rating. The purpose of this article is to form 
the requirements of information and information supply that are related to the process of 
assessment and analysis of the company's credit rating, formation of the process information model 
to use the output data for management decisions to enhance the investment appeal of the 
management objects. The basic requirements for economic information that is used to assess credit 
rating accuracy were evaluated, such as timeliness, distinctness, simplicity, comparability. The 
proposed information model includes evaluation process of the credit rating, a subsystem of the 
economic interpretation of the results and the investment attractiveness forecasting unit. Described 
model allows to justify a long-term strategy for managing an industrial enterprise's credit rating. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах інформаційного суспільства з одного боку та нестачі 

достовірної інформації про діяльність об’єктів господарювання все більше загострюється проблема 
інформаційного забезпечення процесу управління кредитними рейтингами промислових підприємств. Рейтинги 



відіграють важливу роль для зниження інформаційної невизначеності при взаємодії між суб'єктом рейтингової 
оцінки та його партнерами і клієнтами. Вже само поняття «кредитного рейтингу» вимагає проведення 
порівняльного аналізу результатів фінансово-економічної діяльності підприємств, який повинен базуватися на 
певній інформації. І в залежності від того наскільки своєчасна, повна та достовірна інформація отримана й 
будується відповідна інформаційна модель. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням побудови інформаційних моделей в економіці 
приділяла увагу велика кількість науковців, такі як Н.В. Голячук [1], А.П. Захарченко [2], В.В. Кравчук [3], 
Г.Р. Руденко [4]. Крім того, ціла низька вчених займається питаннями обробки інформації з метою 
обґрунтування управлінських рішень: В.П. Галушко [5], О.Д. Гудзинський [6], Ю.І.  Лернер [7], Н.Ю. Рєкова [8] 
та інші. В їх роботах управлінські рішення розглядалися з різних позицій. Поряд з тим питання їх 
інформаційного забезпечення в умовах розвитку ринкової конкуренції та інтеграції галузей наукових знань 
вивчені недостатньо. Це підтверджується відсутністю в економічній літературі конкретності й однозначності у 
трактуваннях понять, що характеризують галузь дослідження. Проблема відбору, обробки та зберігання 
інформації, яка необхідна для управління кредитними рейтингами промислових підприємств остаточно не 
вирішена та потребує подальшого дослідження. 

Таким чином, метою даної статті є визначення вимог до інформації та інформаційного забезпечення, 
які стосуються процесу оцінки та аналізу кредитного рейтингу підприємства, формування процесної 
інформаційної моделі щодо використання отриманих даних для прийняття управлінських рішень з підвищення 
інвестиційної привабливості об’єктів господарювання. 

Основні результати дослідження. Оскільки основним завданням як економістів-теоретиків, так і 
економістів-практиків, є трансформація інформаційних потоків у формат, зручний для прийняття економічних 
рішень [9, с. 221], і корисною є тільки та інформація, яка дозволяє суб'єктам економічних відносин приймати 
ефективні економічні рішення, то кредитні рейтинги, будучи інформацією для прийняття економічних рішень, 
повинні містити саме корисну інформацію. 

Як відомо, щоб інформація була корисною з точки зору прийняття економічно обґрунтованих рішень, 
вона повинна задовольняти ряду вимог: достовірність, своєчасність, інформативність, однозначність, 
порівнянність. 

1. Достовірність – визначає наскільки інформація відповідає реальному ходу подій та процесів, які вона 
відображає. На перший погляд складається враження, що достовірність кредитного рейтингу залежить 
виключно від ступеня достовірності інформації, використання якої передбачено в рамках певного 
методологічного підходу. Тобто при визначенні рейтингу необхідно прагнути використовувати ту інформацію, 
яка володіє найбільшою вірогідністю. 

У рамках більшості існуючих методичних підходів до визначення рейтингу в якості вихідної 
інформації передбачено використання публічної фінансової звітності позичальника, достовірність якої 
забезпечується послідовним виконанням принципів ведення бухгалтерського обліку. Що стосується інформації, 
щодо діяльності позичальника та зовнішньої інформації, то оцінку її достовірності здійснюється вельми 
проблематично. Таким чином, достовірність кредитного рейтингу не визначається виключно достовірною 
вихідної інформації. Крім того, кредитний рейтинг, визначений на підставі достовірної інформації, може бути 
не достовірним. Це може бути слідством: 

- застосування неадекватного методологічного інструментарію для визначення кредитного рейтингу, в 
результаті чого інформація, що міститься в кредитному рейтингу, не відповідає реальному ходу подій і 
процесів, які вона відображає; 

- помилок в процесі реалізації методики оцінки рейтингу; 
- істотної зміни процесів, які впливають на кредитний рейтинг. 
Події та процеси зовнішнього середовища постійно суттево змінюються, однак кредитні рейтинги не 

міняються місяцями, а то й роками. Відповідно, інформація, яка міститься в кредитному рейтингу, ніколи не 
буде абсолютно достовірною, якщо тільки він не визначається в режимі реального часу. Отже, можна говорити 
тільки про достовірність кредитного рейтингу в певний момент часу або про відносну достовірності кредитного 
рейтингу. 

2. Своєчасність – відповідність інформації часу потреби в ній з урахуванням терміну її можливого 
корисного використання. Своєчасна інформація дозволяє користувачам своєчасно реагувати на зміну ситуації. 
Ступінь своєчасності інформації тим вище, чим коротше інтервал часу між подією і моментом часу, в який 
стало відомо про нього користувачеві інформації [9, с. 269-270]. 

Зі збільшенням тимчасового інтервалу надання інформації користувачеві настає такий момент, коли 
інформації більш не відображає дійсної ситуації, що пов'язано зі зміною самої ситуації. Відповідно, реакція 
користувачів інформації на зміну ситуації більш не є своєчасною, оскільки не відповідає умовам та вимогам 
знову сформованої ситуації.  

Своєчасність інформації визначається співвідношенням двох часових інтервалів (рис. 1): 
1) інтервал відносної незмінності об'єкту tri (time of relative invariability) – інтервал, протягом якого стан 

об'єкту дослідження не змінюється; 
2) інтервал реагування tr (time of reaction), який включає: 
- інтервал інформування ti (time of informing) – час між моментом, в який відбулася подія (зміна стану 

об'єкта дослідження) і моментом, в який інформація про цю подію досягла особу, що приймає рішення; 



- інтервал рефлексії trf (time of reflexion) – час між моментом, в який інформація про подію досягла 
особу, що приймає рішення, і моментом, в який відповідне управлінське рішення досягла об'єкту дослідження. 
Інтервал рефлексії, у свою чергу, складається з інтервалу прийняття рішення tdm (time of decision making та 
інтревалу реалізації рішення tdr (time of decision realization). 

Виходячи з рисунку 1 умова своєчасності кредитного рейтингу може бути представлена в математичній 
формі: ti + (tdm+ tdr) ≤ tri. 

 

 
Умовні позначки: 

О1 – перший стан економічної системи; 
О2 – другий стан економічної системи; 

S – особа, яка приймає рішення. 
Рис. 1. Своєчасність інформації про зміни економічної системи 

 
Необхідно відзначити, що в сучасних економічних умовах забезпечення своєчасності кредитного 

рейтингу стає все більш складним завданням. Тенденції розвитку економіки свідчать про те, що швидкість 
протікання економічних процесів суттєво зростає. У результаті тривалість «інтервалу відносній незмінності 
кредитного рейтингу» істотно скорочується. В той же час, більшість рейтингових агентств не повідомляють 
«інтервал відносній незмінності кредитного рейтингу». Це призводить до того, що користувачі кредитних 
рейтингів не мають можливості оцінити, чи є кредитний рейтинг своєчасним в момент прийняття економічного 
рішення. 

Виходячи з того, що кредитні рейтинги є інформацією, на підставі якої користувачі кредитних 
рейтингів роблять висновки про кредитоспроможності позичальників і приймають економічні рішення про їх 
кредитуванні, істотною зміною кредитного рейтингу з погляду користувача буде така його зміна, при який 
позичальник з класу «кредитоспроможних» переходить в клас «некредитоспроможних». Отже, «інтервал 
відносної незмінності кредитного рейтингу» можна визначати інтервалом часу, протягом якого позичальник 
буде зберігати свою кредитоспроможність. 

Щоб домогтися максимально можливого рівня своєчасності кредитних рейтингів в умовах прискорення 
перебігу економічних процесів необхідно: 

‒ забезпечити максимальну своєчасність інформації для формування кредитних рейтингів; 
‒ мінімізувати тривалість процедури присвоєння кредитного рейтингу; 
‒ прискорити процедури доведення інформації про кредитні рейтинги до користувачів; 
‒ переглядати кредитні рейтинги з інтервалом часу, що не перевищує «інтервал відносній незмінності 

кредитного рейтингу». 
Також слід зазначити, що своєчасність кредитних рейтингів залежить не тільки від тривалості в часі дій 

і процедур, здійснюваних для визначення кредитного рейтингу, а й від часу прийняття і реалізації економічних 
рішень користувачами кредитних рейтингів. 

3. Інформативність – визначає наскільки інформація змістовна для прийняття конкретного рішення. 
Зміна хоча б однієї з умов кредитування може привести до того, що один і той самий позичальник оцінюється 
діаметрально протилежним чином. Некоректно характеризувати кредитоспроможність позичальника 
безвідносно до конкретних умов запозичення. Тобто в рейтингу повинна міститися як інформація про умови 
запозичення, так й інформація про здатність позичальника генерувати потоки грошових коштів для виконання 
цього боргового зобов'язання. 

Основними умовами запозичення, які доцільно фіксувати в процесі оцінки кредитоспроможності 
позичальника повинні бути величина позики, відсотків по кредиту, період запозичення, процедура нарахування 
відсотків, спосіб погашення кредитної заборгованості, тощо. Для того щоб користувач рейтингу міг на підставі 



інформації, що міститься в кредитному рейтингу, відповісти на питання про кредитоспроможність 
позичальника, ця інформація повинна бути представлена в інформаційному форматі, що дозволяє користувачеві 
самостійно оцінювати кредитоспроможність позичальника. 

4. Однозначність – визначає чи забезпечує формат подання інформації однозначне її трактування 
особою, яка приймає рішення. Однозначність трактування інформації значною мірою забезпечується форматом 
її подання. Більшість рейтингових агентств подають кредитні рейтинги у форматі, який спирається виключно 
на якісні характеристики здатність позичальника виконати свої зобов'язання. На нашу думку, використання 
такого формату кредитного рейтингу не коректне, оскільки він не дозволяє користувачам кредитних рейтингів 
дати однозначну оцінку здатності позичальника виконати свої зобов'язання. Якісні характеристики не мають 
однозначного економічного трактування та не спираються на чітко позначені кількісні критерії. 

5. Порівнянність – можливість проведення порівняльного аналізу. Прийняття будь-якого економічного 
рішення неможливе без порівняння альтернативних варіантів рішення. Отже, з точки зору особи, що приймає 
рішення, тільки та інформація має цінність, яка є зіставною, тобто може бути використана для порівняння 
альтернативних варіантів економічного рішення. 

Таким чином, існуючі традиційні кредитні рейтинги можуть призвести до формування неадекватних 
економічних оцінок і прийняття необґрунтованих економічних рішень, бо кожна рейтингова агенція пропонує 
власну шкалу кредитних рейтингів, що не дозволяє порівняти кредитоспроможність об’єктів господарювання.  

Все вищезазначене й обумовлює необхідність формування принципово нових підходів до побудови 
механізму формування та управління кредитними рейтингами промислових підприємств. Так, інформаційними 
джерелами для оцінки кредитного рейтингу, в першу чергу, служить фінансова звітність за попередні періоди, 
прогнози фінансових показників і грошових потоків, документацію по операціях, юридичні висновки та інші 
дані, які стосуються предмета дослідження. 

Інформація для оцінки кредитного рейтингу промислового підприємства включає: 
‒ організаційну структуру емітента, включаючи відносини з дочірніми компаніями; 
‒ повноваження менеджерів і співробітників в бізнес-процесах і прийнятті рішень; 
‒ інформацію про досвід роботи і стаж топ-менеджерів; 
‒ фінансові звіти за останні п'ять років (іноді за відсутності таких за більш короткий термін) і рішення, 

що впливають на оцінку поточного фінансового стану компанії та тенденцій його розвитку; 
‒ інформацію про транзакції з моменту останніх фінансових звітів; 
‒ плани і прогнозні дані на кілька найближчих років; 
‒ корпоративну стратегію розвитку та фінансову політику; 
‒ дані про фінансові операції, включаючи позабалансові заборгованість і заставні зобов'язання; 
‒ частку / позицію на ринку за сегментами і основних конкурентів; 
‒ опис характеру діяльності за основними напрямками і ключовим підрозділам; 
‒ виробничі плани підприємства, стратегію розвитку.  
Процес оцінки кредитного рейтингу промислового підприємства з урахуванням описаних вище 

особливостей даних передбачає виконання таких основних етапів дослідження. 
Етап 1. Формування на основі вихідного безлічі показників набору безрозмірних аналітичних 

коефіцієнтів, які представляються важливими в контексті цілей дослідження. 
Етап 2. Попередня обробка даних з метою формування репрезентативної вибірки. 
Етап 3. Проведення попереднього статистичного аналізу вибірок значень коефіцієнтів для 

встановлення статистичних властивостей даних на основі аналізу описової статистики та гістограм, виявлення 
та виключення екстремальних спостережень, обробка пропусків і технічних погрішностей у даних. 

Етап 4. Дослідження кореляційних залежностей між коефіцієнтами на основі кореляційної матриці для 
коефіцієнтів, які використовуються, оцінка однорідності вибірки. 

Етап 5. Перетворення змінних: приведення значень всіх розрахованих фінансових коефіцієнтів до 
шкалою [0,1] таким чином, щоб більш високі значення показників відповідали підприємствам з більш високим 
ступенем кредитоспроможності шляхом завдання максимальних і мінімальних меж економічно обґрунтованих 
інтервалів значень для кожного коефіцієнта. Дане перетворення дозволяє здійснювати також відбір значень 
використаних фінансових коефіцієнтів з метою пом'якшення впливу на результати аналізу аномально високих 
чи малих значень. 

Етап 6. Застосування факторного аналізу для розрахунку інтегрального показника кредитного рейтингу 
на безлічі головних компонент, оцінки стійкості кореляційних зв'язків між коефіцієнтами в часі. Інтегральний 
показник застосовується як один із способів інтерпретації класів (кластерів), отриманих за допомогою 
алгоритму кластерного аналізу в просторі використовуваних фінансових коефіцієнтів: класу підприємств з 
більш високим рейтингом відповідає більше значення інтегрального показника, розрахованого на основі методу 
головних компонент. 

Етап 7. Кластерний аналіз вибірки в просторі вихідних фінансових коефіцієнтів. 
Етап 8. Економічна інтерпретація результатів факторного та кластерного аналізу і оцінка узгодженості 

статистичної та діючої експертної методики на основі статистичних критеріїв для таблиць поєднання і рангових 
коефіцієнтів кореляції. 



Етап 9. Класифікація нових підприємств на основі алгоритмів дискримінантного аналізу, оцінених за 
класифікованої навчальній вибірці на попередніх етапах. Аналіз динаміки зміни індивідуальних рейтингів 
підприємств. 

Етап 10. Обчислення, економетричне моделювання та прогнозування показників кредитоспроможності 
на макрорівні: середніх галузевих квартальних і річних рейтингів. Аналіз динаміки міграції рейтингів по 
галузях. 

Таким чином, розрахунок і аналіз кредитного рейтингу доцільно здійснювати в певній послідовності за 
допомогою процесної інформаційної моделі. На рисунку 2 представлено діаграму першого рівня декомпозиції. 
IDEF0-діаграма відбиває інформаційні потоки, вхідну, вихідну та керівну інформацію, механізми, що 
забезпечують обробку інформації – моделі, методи, організаційні структури. Блоки являють собою процеси 
обробки інформації. 

Кредитний рейтинг промислового підприємства складається з двох основних компонентів: аналіз 
бізнесу та аналіз фінансового профілю. Процедура присвоєння рейтингу крім дослідження фінансових 
показників включає в себе дослідження фундаментальних характеристик бізнесу, таких як ризики країни, 
структура галузі та перспективи її зростання, конкурентні переваги компанії, система регулювання, 
менеджмент, стратегія. Багато з цих факторів носять якісний характер. Багато в чому саме від них залежать 
фінансові результати в майбутньому, причому для спекулятивного рівня рейтингів значення якісних 
характеристик істотно зростає. 

Характеристики бізнесу включають оцінку умов функціонування, насамперед країни та галузеві 
ризики, позиціонування компанії в бізнесі по різних складових, а також оцінку рівня менеджменту та обраної 
стратегії розвитку компанії. Фінансовий профіль компанії враховує фінансову політику, прибутковість, грошові 
потоки, структуру капіталу, ліквідність. Кожен з компонентів передбачає детальний аналіз.  
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Рис. 2. Інформаційна модель оцінки кредитного рейтингу підприємства 



Зокрема, при аналізі складових країни та галузі оцінюються динамічність, розвиток і стійкість 
економіки країни, транспарентність, ефективність законодавства та регулювання, наявність інфраструктури, в 
тому числі фінансової. Галузева специфіка аналізується на рівні структури та перспектив розвитку галузі, 
загострення конкуренції, циклічності, особливості регулювання і виявляє ключові фактори ризику та успіху. 
Аналізуються ринкові позиції підприємства, в тому числі з точки зору технологій, ефективності, регулювання, 
її переваги і недоліки по відношенню до конкурентів. 

Управління кредитним рейтингом проводиться з урахуванням галузевої специфіки на основі 
нестандартних операцій. Досліджується фінансова політика підприємства, його підхід до управління ризиками. 
Основна увага звертається на грошові потоки, коефіцієнти покриття боргу та відсотків грошовими потоками 
або засобами від операцій, а також на ліквідність. Показники структури капіталу і прибутковості відіграють 
менш важливу роль, тому що істотно залежать від вимог обліку.  

В межах дослідження необхідно здійснити подальшого ієрархічну декомпозицію процесів 
інформаційної системи. Підпроцеси повинні відображати основні етапи обробки інформації в рамках 
пропонованих у даній роботі науково-методичних положень, що стосуються оцінки та аналізу кредитного 
рейтингу промислового підприємства. Таким чином, здійснюється не лише доведення розроблених у роботі 
методичних положень до рівня конкретних економіко-математичних моделей, а й здійснюється їх формалізація 
та відображення на рівні процесів обробки інформації з використанням інструментарію процесного 
моделювання – IDEF0-діаграм.  

Висновки. Перспективи практичного використання розробленої інформаційної моделі в процесі оцінки 
та аналізу кредитного рейтингу підприємствах: 

− використання при створенні інформаційної системи для автоматизації підготовки та прийняття 
управлінських рішень щодо кредитування господарюючих суб’єктів; 

− як засіб графічного відображення інформаційних потоків та процесів обробки інформації; 
− для розробки заходів із удосконалення та оптимізації управлінських процесів. 
Запропонована інформаційна модель надає можливості ідентифікації окремих операцій обробки 

інформації, визначення потреби у виконавцях конкретної кваліфікації, що дозволить спростити впровадження 
розроблених науково-методичних положень на конкретних підприємствах та в кредитних установах. 

 
Література. 
1. Голячук Н.В. Процес інформатизації управління підприємствами / Н.В. Голячук / Економічний 

форум. – 2011. – №1. – С. 10-15.  
2. Захарченко А.П. Загальні принципи аналізу інформаційних потоків у Інтернеті / А.П. Захарченко // 

Наукові записки Інституту журналістики. – 2010. – Т. 41. – С. 80-85.  
3. Кравчук В.В. Інноваційний вимір інформаційного забезпечення підприємств / В.В. Кравчук // 

Науково-технічна інформація. – 2010. – № 3. – С. 17-23.  
4. Руденко Г. Формування інформаційних потоків щодо визначення ефективності логістичної 

діяльності на машинобудівному підприємстві / Г. Руденко // Економіка розвитку.– 2009.– № 1. – С. 106-108.  
5. Галушко В.Л. Управленческие решения и их формализация / В.Л. Галушко – К.: Вища школа. 

Головное изд-во, 1983. – 128 с.  
6. Гудзинський О.Д. Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного механізму менеджменту / 

Гудзинський О.Д., Кірейцев Г.Г., Пахомова  Т.М. // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 3. – С.  89-92.  
7. Лернер Ю.І. Проблеми прийняття економічних рішень у сучасних умовах / Ю.І. Лернер. – Харків: 

Торсінг, 2003. – 224 с.  
8. Рекова Н.Ю. Синергетичний підхід до вирішення проблем інформаційного забезпечення системи 

стійкого розвитку промислового підприємства / Н.Ю. Рекова // Вісник Донбаської державної машинобудівної 
академії. – 2008. – № 3Е (14). – С. 291-296. 

9. Галасюк В.В. Проблемы принятия теории экономических решений: монография. / В.В. Галасюк– 
Днепропетровск: Новая идеология, 2002. – 304 с. 

10. Касьянова Н.В. Інформаційне забезпечення системи управління розвитком підприємства / Н.В. 
Касьянова // Науковий Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2011. ‒ № 1 (7Е). – C. 271-278. 

11. Структурный анализ систем: IDEF-технологии. / С.В. Черемных, И.О. Семенов, В.С. Ручкин . – М.: 
Финансы и статистика, 2001. – 208 с. 

12. Шпильовий В.А. Управління кредитним ризиком, як інструмент забезпечення економічної безпеки 
комерційного банку / В.А. Шпильовий, Н.В. Андрушкевич // Економіка та суспільство. – 2016. – № 7. – С. 854-
859. – режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/143.pdf. 

 
References. 
1. Holiachuk N.V. (2011), “The process of information management of enterprises”, Ekonomichnyj forum, 

vol. 1, pp. 10–15. 
2. Zakharchenko A.P. (2010), “The basic principles of analyzing information flows in the Internet”, Naukovi 

zapysky Instytutu zhurnalistyky, vol. 41, pp. 80–85. 
3. Kravchuk V.V. (2010), “Innovative dimension of information support of enterprises”, Naukovo-tekhnichna 

informatsiia, vol. 3, pp. 17–23. 

http://economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/631-shpilovij-v-a-andrushkevich-n-v
http://economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/631-shpilovij-v-a-andrushkevich-n-v
http://economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/7_2016.pdf


4. Rudenko H. (2009), “Formation of information flows to determine the efficiency of logistics activities at 
the machine-building enterprise”,   Ekonomika rozvytku, vol. 1, pp. 106–108. 

5. Galushko V.L. (1983), Upravlencheskie reshenija i ih formalizacija [Management decisions and their 
formalization], Vishha shkola, Kyiv, Ukraine. 

6. Hudzyns'kyj O.D., Kirejtsev H.H. and Pakhomova T.M. (2008), “Theoretical aspects of the formation of 
accounting and analytical management mechanism”, Oblik i finansy APK, vol. 3, pp. 89–92. 

7. Lerner Yu.I. (2003), Problemy pryjniattia ekonomichnykh rishen' u suchasnykh umovakh [Problems of 
making economic decisions in modern conditions], Torsinh, Kharkiv, Ukraine. 

8. Rekova N.Yu. (2008), “Synergetic Approach to Solving the Problems of Information Support of the 
Sustainable Development System of an Industrial Enterprise”, Visnyk Donbas'koi derzhavnoi mashynobudivnoi 
akademii, vol. 3E (14), pp. 291–296. 

9. Galasjuk V.V. (2002), Problemy prinjatija teorii jekonomicheskih reshenij [Problems of making the theory 
of economic decisions], Novaja ideologija, Dnepropetrovsk, Ukraine. 

10.  Kas'ianova N.V. (2011), “Information support of the enterprise development management system”, 
Naukovyj Visnyk Donbas'koi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii, vol. 1 (7E), pp. 271-278. 

11. Cheremnyh S.V., Semenov I.O. and Ruchkin V.S. (2001), Strukturnyj analiz sistem: IDEF-tehnologii 
[Structural Systems Analysis: IDEF Technologies], Finansy i statistika, Moscow, Russian Federation. 

12. Shpyl'ovyj V.A. and Andrushkevych N.V. (2016), “Credit risk management as a tool for securing the 
economic security of a commercial bank”, Ekonomika ta suspil'stvo, [Online], vol. 7, pp. 854-859, available at: 
http://economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/143.pdf (Accessed 14 January 2017). 

 
Стаття надійшла до редакції 20.02.2018 р. 


