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Для забезпечення ефективного розвитку вітчизняних підприємств, що

функціонують на засадах концепції логістики важливою € наявність точної,

своєчасної, релевантної та достовірної інформації

На першому етапі визначати сутність та основні принципи проведення

бізнес-розвідки. Маркетингові дослідження для вирішення завдань

економічної безпеки розвитку логістичних утворень - це сукупність процесів

та процедур які реалізуються з використанням як традиційних так і

спеціальних а саме:технологій,методів і обґрунтування доцільності 

проведення досліджень; опису і постановки проблеми дослідження; 

визначення конкретної мети і завдань дослідження; визначення основних 

напрямків дослідження, аналіз мети і завдань досліджень в межах кожного 

напрямку, уточнення і систематизація напрямків дослідження та формування 

загальної програми дослідження та планів дослідження в кожному напрямку; 

збір, систематизація і аналіз вторинної інформації, коригування розділів плану 

дослідження, проведення дослідження і збір первинних даних, систематизація 

і аналіз отриманих даних і обробка результатів та формулювання висновків; 

підготовка і представлення звіту; використання результатів та оцінка 

результатів. На нашу думку, основні принципи проведення бізнес-розвідки, 

яка здійснюється для вирішення завдань економічної безпеки розвитку 

логістичного утворення необхідно доповнити і уточнити. Ці зміни у 

принципах наведено на рис. 1. Завершальний етап дослідження було 

присвячено систематизації напрямків бізнес-розвідки для вирішення завдань 

економічної безпеки розвитку логістичних утворень. Дослідження цільових 

ринків дає можливість глибоко проаналізувати стан найближчого середовища 

логістичного утворення і виявити реальні і потенційні загрози та небезпеки, 

виклики та негативні фактори. 



Рис. 1 Основні принципи реалізації бізнес-розвідки для вирішення завдань 

економічної безпеки розвитку логістичних утворень 

Метою цього напрямку досліджень є зниження рівня невизначеності 

зовнішнього оточення і виявлення конфліктів інтересів та цілей учасників 

економіко-правових дій. Бізнес-розвідка є особливою технологією 

бізнес-розвідки. Під бізнес-розвідкою розуміють цілеспрямований збір і 

обробку інформації, яка здійснюється для зниження невизначеності при 

прийнятті управлінських рішень. В межах проведення бізнес-розвідки 

вирішуються завдання дослідження ділової репутації контрагентів, 

інформаційно-аналітичні розслідування та дослідження ділової репутації і 

зв'язків акціонерів, топ-менеджерів та інших осіб. Дослідження останнього 

напрямку розкривають ступінь корпоративної відданості топ-менеджерів 

компаній, особливості їх ділової поведінки, структури цінностей і інтересів. 

Законності відносин та дій, правомірності реалізованих напрямів 

підприємницької та іншої діяльності. Інформаційно-аналітичні дослідження 

здійснюється для перевірки та формування аналітичних звітів на діяльність 

окремих суб'єктів господарської діяльності. Вирішення задач економічної 

безпеки розвитку логістичних утворень здійснюються з використанням таких 

принципів: комплексність, системність, неперервність, точність, 

 



об'єктивність, оперативність, ретельність, економічність, компетентність, 

конфіденційність, законність та неупередженість. Для з'ясування тематичних 

напрямків здійснення бізнес-розвідки запропоновано модель структурування 

ієрархічних чинників впливу економічного середовища на діяльність 

логістичного утворення. Зазначена модель свідчить про наявність шести 

рівнів чинників впливу на логістичне утворення: чинники мікросередовища, 

чинники національного рівня та чинники наднаціонального рівня. До 

чинників середовища національного рівня слід віднести місцеві, регіональні 

та загальнодержавні фактори, які формуються під впливом уряду, суспільства 

та національного ринку країни. А до чинників наднаціонального рівня слід 

віднести фактори впливу закордонних ринків приймаючих країн, а також 

чинники, які формуються під впливом світового товариства, міжнародних 

економічних організацій та світового ринку. 

Враховуючи ту обставину, що будь-яке логістичне утворення одночасно 

працює на різних цільових ринках, то не залежно від виду ринку (вітчизняний 

чи закордонний) виникає необхідність глибинних бізнес-розвідки цільових 

ринків. Такі дослідження можна умовно поділити на чотири напрямки: 

дослідження конкурентів, дослідження споживачів товарів і послуг, 

дослідження партнерів та комерційних посередників і бізнес розвідка. 

Бізнес-розвідка є особливою технологією бізнес-розвідки. Під 

бізнес-розвідкою розуміють цілеспрямований збір і обробку інформації, яка 

здійснюється для зниження невизначеності при прийнятті управлінських 

рішень. В межах проведення бізнес-розвідки вирішуються завдання 

дослідження ділової репутації контрагентів, інформаційно-аналітичні 

розслідування та дослідження ділової репутації і зв'язків акціонерів, 

топ-менеджерів та інших осіб. Дослідження останнього напрямку 

розкривають ступінь корпоративної відданості топ-менеджерів компаній, 

особливості їх ділової поведінки, структури цінностей і інтересів. Законності 

відносин та дій, правомірності реалізованих проектів підприємницької та 

іншої діяльності тощо. 




