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АНОТАЦІЯ 

 

Івченко Є. А. Теоретико-методологічні засади трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, за 

спеціальністю 21.04.02 – Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності. – 

Харківський національний університет міського господарства імені  

О. М. Бекетова, Харків, 2018.  

Дисертація присвячена  розробці теоретичних та методологічних 

засад трансформацій системи економічної безпеки підприємства, які пояснюють 

виникнення та перебіг трансформацій, застосовуються для їхнього діагностування 

та моделювання, а також для формування організаційно-економічного механізму 

управління такими трансформаціями.  

Узагальнення аспектів безпеки як загальнонаукової категорії, проведення 

історичного аналізу її розуміння, характеристики атрибутивного характеру 

дозволило розкрити сучасні уявлення про економічну безпеку підприємства. За 

результатами узагальнення існуючих підходів до розуміння економічної безпеки 

підприємства запропоновано єдину теоретико-методологічну основу до її 

розуміння на засадах конвенціоналізму, що дало змогу узгодити підходи до 

розуміння економічної безпеки підприємства в межах або «наукової парадигми» 

Т. Куна або «науково-дослідницьких програм» І. Лакатоса. У роботі економічну 

безпеку підприємства визначено як здатність підприємства існувати в просторі 

небезпечних ситуацій з урахуванням становища ринкової взаємодії за рахунок 

адекватного усвідомлення небезпек і загроз та здійснюваного розвитку за 

результатами їхнього подолання. 

Розглянуто поняття системи економічної безпеки підприємства та підходи до 

її розуміння, принципи побудови, місце такої системи в системі управління 

підприємства. У дослідженні аксіоматично прийнято, що система економічної 

безпеки підприємства не залишається незмінною, а еволюціонує, розвивається, 
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змінюється відповідно до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі 

підприємства. Для забезпечення функціональності й дієвості в динамічних умовах 

функціонування підприємства система економічної безпеки підприємства має 

отримувати адекватні трансформації щодо свого складу, структури, форми та 

функцій. Тому структура та склад системи економічної безпеки підприємства не є 

незмінними, вони трансформуються за певних обставин під впливом певних 

факторів. 

Основою для представлення змісту та структури системи економічної 

безпеки підприємства в межах дослідження вибрано структурний функціоналізм. 

Удосконалений підхід до системотворення у сфері економічної безпеки 

підприємства на засадах структурного функціоналізму спирається на розуміння та 

дослідження об’єктів аналізу, суб’єктивних та об’єктивних передумов 

функціонування системи економічної безпеки підприємства. Застосування 

методології структурного функціоналізму та об’єктно-функціонального підходу до 

розуміння системи економічної безпеки підприємства зміщує акцент дослідження 

на об’єкти управлінського впливу в системі економічної безпеки підприємства. 

Спираючись на ці положення, системи економічної безпеки підприємства 

представлено як цілісну сукупність визначених елементів (функцій, суб’єктів, 

об’єктів та методів) та зв’язків між ними, функціонування яких спрямоване на 

всебічне забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Визначення й обґрунтування трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства важливою умовою її результативного функціонування у 

довгостроковому періоді, формування концептуальної основи дослідження, 

визначення змісту трансформацій та необхідних управлінських дій дало змогу 

сформувати методологічний базис трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства. Поєднане використання визначених рівнів дослідження в межах 

методологічного базису трансформацій системи економічної безпеки підприємства 

дало можливість розкрити каузально-консеквентний характер трансформацій. 

Розроблення аналітичного інструментарію діагностування, моделювання та 

механізму управління трансформаціями системи економічної безпеки 
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підприємства, які представляють три пов’язані між собою напрями прагматичного 

спрямування у побудові методологічного базису трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства, дає змогу передбачити наслідки 

трансформацій, забезпечити встановлення поточних трансформацій такої системи, 

моделювати й впроваджувати її трансформації в майбутньому. 

На основі узагальнення теоретичних досліджень вивчено природу та генезис 

трансформації як самостійного поняття, трансформації як соціально-економічного 

явища. Досліджений системний характер трансформацій дав змогу розглядати 

трансформації як процес та як результат. Вперше з позиції економічної 

безпекології обґрунтовано концептуальні засади трансформації системи 

економічної безпеки підприємства, що розглядається як безперервний та 

цілеспрямований процес, який спричиняє та відображає якісні перетворення й 

становлення системи економічної безпеки підприємства, що полягає у зміні 

взаємозв’язків та її складових, та як результат, призначений для набуття системою 

економічної безпеки підприємства нової дієвості, нових якостей та є умовою 

результативного її функціонування. 

На основі узагальнення теоретичної та емпіричної основи трансформацій 

проведено дослідження та узагальнення їхнього міждисциплінарного характеру, 

підходів до їхнього розуміння й визначення стадійного характеру трансформацій, 

що дало змогу розкрити природу трансформацій та визначити закономірності 

їхнього перебігу. Узагальнення видів трансформацій стало основою для побудови 

їхньої класифікації. Побудована класифікація дала змогу критеріально описати 

трансформації, які запропоновано розглядати за результатами їх аналізу з позиції 

практичної значущості.  

У роботі розкрито каузально-консеквентний характер трансформацій 

системи економічної безпеки підприємства. Виділено складові каузальної природи 

трансформацій (протиріччя, адаптація, прагнення упорядкованості тощо), описано 

та порівняно фактори і рушійні сили у зовнішньому та внутрішньому середовищі 

підприємства, які спричиняють за рахунок свого впливу виникнення та перебіг 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства, досліджено зв’язки 



4 
між ними та їхній вплив на виникнення трансформацій. Показано, що такі 

трансформації системи економічної безпеки підприємства приводять до зміни її 

характеристик, функціональності самої системи й до можливого виникнення 

патологій. Комбінування за множиною критеріїв запропонованих характеристик 

системи економічної безпеки підприємства дало змогу побудувати сценарії 

можливих змін характеристик як наслідку здійснених трансформацій. 

Розглянуто результати трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства як у прескриптивному аспекті (дослідження очікуваних результатів 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства внаслідок 

здійснюваних дій), так і в дескриптивному (вивчення та моніторинг фактичних 

результатів трансформацій). Результати трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства запропоновано описувати у двох напрямах: розглядаючи як 

окрему функціональну підсистему в складі системи управління підприємством; 

розглядаючи як окрему систему зі своїм складом, структурою, зв’язками між 

елементами тощо. 

Узагальнено передумови діагностування трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства за рахунок визначення мети, напрямів та 

окремих режимів діагностування таких трансформацій. Визначено завдання 

діагностування трансформацій системи економічної безпеки підприємства, які 

стали основою для ідентифікації можливих напрямів такого діагностування. 

Визнання комплексності діагностування трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства дало змогу запропонувати різні режими діагностування, які 

розрізнюються за змістом, призначенням та характеристиками (глибина аналізу, 

час проведення, витрати на проведення й головна вимога здійснення). За 

результатами аналізу переваг і обмежень розглянутих різних суб’єктів 

діагностування виділено можливі проблеми, що можуть виникнути під час 

діагностування трансформації системи економічної безпеки підприємства та 

розглянуто шляхи їхнього попередження й превентивні дії в разі виникнення таких 

проблем.  
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Розроблено науково-практичний підхід щодо діагностування трансформацій 

системи економічної безпеки підприємства шляхом визначення в межах кожного з 

проаналізованих підходів певних маркерів, які свідчать про виникнення 

трансформацій, з метою їхнього опису. Такими маркерами визнано зміст, 

узагальнювальні характеристики системи економічної безпеки підприємства, що 

змінюються внаслідок трансформацій, характеристики функціонування системи 

економічної безпеки підприємства в контексті умов її функціонування та 

результатами функціонування такої системи.  

Формування сукупності інструментів діагностування (індикаторний метод, 

нормативний метод, симптомокомплекс, метод слабких сигналів, шкала Лайкерта) 

у межах кожного з розглянутих підходів (контентний, дескрипторний, 

функціонально-орієнтований, результатно-орієнтований, програмно-цільовий) для 

запропонованих напрямів діагностування трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства дало змогу побудувати інструментарій діагностування 

трансформацій такої системи.  

За результатами апробації розробленого інструментарію діагностування 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства на вітчизняних 

підприємствах встановлено, що такий інструментарій відповідає потребам 

дослідження та дає можливість оцінити фактичний результат трансформацій 

системи економічної безпеки підприємства.  

За результатами опрацювання та узагальнення можливих для використання 

інструментів моделювання вперше розроблено методологічні засади моделювання 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства шляхом визначення 

напрямів моделювання, визначення припущень моделі, уточнення об’єктів 

моделювання та створення комплексного інструментарію моделювання 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства. Створення 

комплексного інструментарію, який поєднує інструменти для формування 

загального уявлення щодо трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства (методологія м’яких систем, когнітивна методологія) та інструменти 

аналізу впливу факторів та причин виникнення трансформацій дозволяє 
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сформувати сукупність часткових моделей трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства.  

На основі опису динаміки та комбінування елементів системи економічної 

безпеки підприємства відповідно до вибраного об’єктно-функціонального 

принципу її представлення удосконалено методологічний підхід до моделювання 

сценаріїв трансформацій системи економічної безпеки підприємства. Для кожної 

розглянутої комбінації сценаріїв (об’єкти-функції, суб’єкти-методи) 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства щодо змісту та 

предмету дії, та щодо способу дії описано їхній вплив на функціональність та 

дієвість трансформацій системи економічної безпеки підприємства, та визначено 

міру гармонійності таких сценаріїв трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства. 

З метою відображення змісту трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства удосконалено підхід до моделювання змісту трансформацій 

системи економічної безпеки. Трансформації системи економічної безпеки 

підприємства представлено в матричній формі, як різниці між двома дискретними 

сусідніми в часі станами такої системи. Запропоновано матрицю у змістовій 

дескриптивній формі, що відображає зміст трансформацій на різні моменти часу у 

вигляді зміни виконання функцій у системі економічної безпеки підприємства 

щодо кожного з виділених об’єктів захисту з урахуванням суб’єктів та 

використовуваних методів захисту. Для забезпечення необхідного реагування 

системи економічної безпеки підприємства на загрози діяльності підприємства 

сформовано сукупність факторів, які визначають необхідне наповнення цільової 

матриці в цілому та сукупності факторів деформуючого впливу на стан та 

функціонування системи економічної безпеки підприємства.  

З використанням викладених положень здійснено моделювання 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства на вітчизняних 

підприємствах. Результати моделювання трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства свідчать про успішну апробацію розробленого 
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інструментарію, різну міру необхідних трансформацій для вітчизняних 

підприємств залежно від їхнього стану та міри загроз у зовнішньому середовищі.  

За результатами визначення організаційних та економічних засад механізму 

управління трансформаціями системи економічної безпеки підприємства 

запропоновано порядок формування такого механізму шляхом формалізації 

процесу побудови та конкретизації змісту організаційно-економічного механізму 

управління трансформаціями. Представлення змісту організаційно-економічного 

механізму управління трансформаціями системи економічної безпеки 

підприємства у вигляді процесної карти на основі синтаксису IDEF щодо окремих 

груп об’єктів захисту дало змогу представити в часі й взаємозв’язку 

трансформацію всіх елементів системи економічної безпеки підприємства – 

функцій, об’єктів, методів та суб’єктів. Визначення вимог до механізму 

управління, уточнення його призначення й обмежень дозволяє сформувати такий 

механізм відповідно до особливостей підприємства, на якому здійснюється 

управління трансформаціями системи економічної безпеки. 

У роботі представлено дію сформованого організаційно-економічного 

механізму управління трансформаціями системи економічної безпеки 

підприємства з урахуванням фактичного стану системи економічної безпеки та 

специфіки загальної системи управління на прикладі конкретних підприємств. За 

результатами розроблення організаційно-економічного механізму управління 

трансформаціями системи економічної безпеки підприємства на прикладі 

конкретних підприємств зроблено висновок про дієвість запропонованого 

механізму. Обґрунтовано, що основною перевагою методології IDEF для 

безпосереднього представлення і візуалізації дії механізму управління 

трансформаціями системи економічної безпеки підприємства є можливість 

відслідковування основних процесів дії механізму та представлення елементів 

його супроводу. 

Ключові слова: система, трансформації, економічна безпека, система 

економічної безпеки підприємства, діагностування, моделювання, управління, 

організаційно-економічний механізм. 
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ABSTRACT 

Ivchenko Ye. A. Theoretical and Methodological Foundations of 

Transformations of Economic Security System of Enterprise. – Qualifying scientific 

work on the rights of manuscripts. 

Thesis for a degree of Doctor of Economics according to specialty 21.04.02 –

Economic security of business entities – O.M. Beketov National University of Urban 

Economy in Kharkiv, Kharkiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the development of the theoretical and 

methodological principles of the transformations of the enterprise’s economic security 

system. They explain emergence and occurrence of such transformations and are used for 

their diagnosis, simulation and for the development of organizational and economical 

mechanism of management of such transformations.  

The generalization of the security aspects as a general scientific category, 

conducting of the historical analysis of its understanding, characteristics of the attributive 

nature allowed to reveal modern ideas about the economic security of the enterprise. 

Based on the analysis of the current state of domestic economic security, the formation of 

a certain theoretical and methodological basis for understanding the economic security of 

the enterprise is proposed. Conventionalism as an epistemological concept in scientific 

knowledge was determined as such a basis. It allowed to reconcile the approaches to 

understanding of economic security of the enterprise and the links between them. On the 

principles of conventionalism, it has been shown that the understanding of economic 

security will be conventionally subjective, as the subject of economic security can take as 

a basis the existing theoretical positions, which either will change one another within the 

concept of the paradigm shift by T. Kuhn from the imperatively grounded understanding 

of economic security to the synthetic or convergent its understanding, or such theoretical 

developments will conventionally compete with one another (“security-development” 

and “security-safety”) if the concept by I. Lakatos is used as the basis.  

The concept of the system of economic security of the enterprise and the 

approaches to its understanding, the principles of construction, the place of such a system 

in the enterprise management system have been considered. Taking into account the 
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methodology of structural functionalism, the object-functional approach to understanding 

of the system of economic security of the enterprise with shifting of the emphasis of the 

research into the objects of managerial influence in the system of the economic security 

of the enterprise was proposed in the thesis. The determination of the principles of 

constructing of the system of economic security of the enterprise made it possible to 

conclude that the filling of the system of the economic security is not universal. The 

system of economic security of the enterprise changes together with the changing of the 

external and internal environment of the enterprise. The system of economic security is 

proposed to be considered as a holistic set of elements such as functions, subjects, objects 

and methods and the links between them, functioning of which is aimed at 

comprehensive ensuring of economic security at the enterprise, avoidance of existing 

threats and prevention of threats and risks in the future.  

It was proved that from the system of economic security of the enterprise it is 

natural to expect the initiation, planning, implementation and control of controlled 

changes, which by their quality and essence should be recognized as transformations. 

The structure and the content of the methodological basis of transformations of the 

system of economic security at the enterprise have been developed. Its essence lies in the 

disclosure of causal and target basis of the transformations of the system of economic 

security of the enterprise, their content and reasons of emergence, possible results of such 

transformations, and in the development of the certain tools for management of the 

transformations of the system of economic security of the enterprise.  

Based on generalization of theoretical researches, the nature and the genesis of 

transformations as a separate concept and transformations as socio-economic 

phenomenon have been studied. To understand the nature of the transformations, socio-

economic conditions of their emergence have been analyzed. The study of the causes of 

the transformation’s emergence in the systems of different natures and the content of the 

characteristics is considered as effective for understanding of their occurrence in time 

and space, ensuring of control of the nature of such transformations. It has been 

determined, that regardless of the type of the system, transformations lead to the 

significant changes that ultimately lead to the new quality of this system, the genesis of 
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the new system, new relations or phenomena. The systemic character of transformations 

has been justified. It allowed to consider transformations concerning systems of different 

origin.  

To understand the nature and general regularities of the process of transformations, 

their empirical and theoretical bases have been considered. To understand the nature of 

transformations, their regularities have been revealed. Types of transformations have 

been analyzed and generalized. It allowed to build their classification. The staged nature 

of the transformation process has been determined. It allowed distinguishing the main 

stages of transformations. A detailed analysis of the characteristics of existing 

approaches to the process of transformations has been carried out.  

The casual nature of the transformations of the enterprise’s economic security 

system has been investigated. It is based on the causes of changes in general sense 

(transformation in its nature is a change, and therefore general regularities of the process 

of changes is applicable to it), on the nature of economic security as social and economic 

phenomenon and on the regularities of functioning and development of systems of 

different nature. 

The consequent nature of the transformations of the enterprise’s economic security 

has been investigated in the perspective aspect (the study of the expected results of the 

transformations in the enterprise’s system of economic security as a result of the actions 

taken) as well as in the descriptive aspect (the study and control of the actual results of 

transformations). The results of the transformations of the enterprise’s economic security 

system is proposed to be described using matrix signature analysis, which is proposed to 

carry out in two directions with the allocation of the corresponding characteristics of the 

system: considering the system of economic security as a holistic one as if it is a separate 

functional subsystem of the enterprise’s management system; considering the system of 

economic security as a separate system with its composition, structure, links between the 

elements, etc.  

The preconditions of diagnosis of the transformations of enterprise’s economic 

security have been considered. Based on the clarification of the content of diagnosis as 

research procedure it is noted that the implementation of the diagnosis of the 
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transformations of the enterprise’s economic security system allows to study the causes 

of their appearance (causal nature) and their results (consequent nature) and to describe 

such transformations with a certain degree of formalization. To study the transformations 

is proposed on the basis of various markers that will indicate about the emergence of 

such transformations. Such markers are the content of the system by itself, the 

generalizing characteristics of the system, which change as a result of transformations, 

characteristics of the functioning of the system of economic security in the context of 

conditions of its functioning and the results of functioning of such a system.   

Tools for diagnosis of the transformations of the enterprise’s system of economic 

security have been developed by generalizing of approaches to the diagnosis of such 

transformations (content-based approach, descriptor approach, functional oriented 

approach, results-oriented approach and program-targeted approach). Based on the 

results of the existing developments, the basic diagnostic tools for presented directions of 

diagnosis of the transformations of the enterprise’s system of economic security have 

been determined. The tools for diagnosis of the transformations of the enterprise’s 

system of economic security that involves diagnosis of the state of various objects with 

the help of certain methods has been built in the research work.  

According to the results of the approbations of the tools for diagnosis of the 

transformations of the enterprise’s system of economic security at the domestic 

enterprises and their analyses, it is noted, that proposed algorithm for diagnosis of the 

transformations of the enterprise’s system of economic security has practical application 

for certain directions of the diagnosis of the transformations of the enterprise’s system of 

economic security. It allows not only to estimate factual result of the transformations but 

also to study the expected results of the transformation of the enterprise’s system of 

economic security in the result of ongoing actions. 

To ensure the target-oriented character of simulation of the transformations of the 

enterprise’s economic security system, the objects of simulation have been clarified. 

With the help of them, it is proposed to consider the state of the enterprise’s system of 

economic security and the transformations of such a system. The paper defines the 

directions of simulation of the transformations of the enterprise’s system of economic 
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security, specifies the risks and the limits of such simulation. It allows proposing the 

tools for simulation of the transformations of the enterprise’s system of economic 

security, which include the methodology of soft systems, cognitive maps, force field 

analysis, table of effects and other tools.  

In order to cover the content of the transformation in the general and specific ways 

such models as the model of transformation’s emergence, the model of scenario of 

transformation and the content model of the transformations of the enterprise’s system of 

economic security were recognized as necessary. In order to cover the influence of 

factors and the analysis of links between them, a cognitive map of the necessity of 

transformation of the enterprise’s system of economic security,  as well as the cognitive 

map of transformations of such a system, that allows to analyze the causes of appearance 

of the transformations of the enterprise’s system of economic security, have been 

developed. In the developed cognitive maps, the character of the influence of each of the 

factors on other related factors, as well as the result, have been determined.  

Based on the combination of the dynamics of the elements of the enterprise’s 

system of economic security, taking into account the selected object-functional approach 

to the presenting of the content of the system, the tools of simulation of scenario of the 

transformations of the enterprise’s system of economic security has been developed. For 

each considered combination of scenarios (objects-functions, subjects-methods) of the 

transformations of the enterprise’s system of economic security with respect to the 

content and subject of action, and the way of action, their impact on the functionality and 

efficiency of transformations of the enterprise’s system of economic security  has been 

described, and the degree of harmony of such scenarios of the transformations of 

enterprise’s system of economic security has been determined.   

Simulated transformations of the content of the enterprise’s economic security 

system is proposed to consider as the difference between the desired and the current state 

of the enterprise’s system of economic security. Therefore, the target matrix of the 

enterprise’s system of economic security is proposed, taking into account the necessary 

response of the enterprise’s economic security system to the threats of the enterprise’s 

activity, to a set of factors, which determine the necessary filling of the target matrix as a 
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whole, and to the combination of factors of deforming influence on the state and 

functioning of the enterprise’s system of economic security. Using the above-stated 

provisions, the simulation of transformations of the enterprise’s system of economic 

security has been carried out at the domestic enterprises.  

The organizational and economic mechanism of management of the 

transformations of the enterprise’s system of economic security has been developed in 

the research work by clarifying of the understanding of the mechanism in economics, 

organizational and economic mechanism, and clarification of the requirements for the 

organizational and economic mechanism of management of the transformation of 

enterprise’s system of economic security. The influence of organizational and economic 

mechanism of management of the transformations on the enterprise’s economic security 

system has been generalized. The composition of the organizational and economic 

mechanism of management of the transformations of the enterprise’s economic security 

system and its elements have been determined. The necessity of each of these elements 

has been shown. The consequences of its absence have been analyzed for each of the 

elements of such mechanism.  

The organizational and economic mechanism of management of the 

transformations of the enterprise’s economic security system has been developed with 

the help of IDEF methodology. It allowed forming such a mechanism in accordance to 

the requirements of the general system of enterprise’s management and the realities of 

functioning of a specific system of economic security, ensuring its variability and the 

possibility of adjusting for a particular entity. The content of the mechanism of 

management of the transformations of enterprise’s economic security system is presented 

as a process map based on the use of the IDEF syntax. It allowed to present 

transformation of all the elements of the enterprise’s system of economic security such as 

functions, objects, methods and subjects, taking into account all the existing links.  

The paper describes the development of organizational and economical 

mechanism of management of the transformations of the enterprise’s economic security 

system, taking into account the actual state of the economic security system and the 

specifics of the general management system on the example of particular enterprises. 
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Based on the results of the development of organizational and economic mechanism of 

management of the transformations of enterprise’s economic security system, on the 

example of particular enterprises, was made the conclusion about the effectiveness of the 

proposed mechanism. It is substantiated that the main advantage of the IDEF 

methodology for direct representation and visualization of the mechanism of 

management of the transformations of the enterprise’s economic security system is a 

possibility to track the main processes of the mechanism’s operation and presentation of 

the elements of its support.   

Key words: transformation, economic security, economic security system of 

enterprise, diagnostics, modeling, organizational and economic mechanism. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Важливість питань економічної безпеки на рівні 

підприємства визначається тим, що економічна безпека має виключну роль у 

забезпеченні сталого розвитку та є передумовою досягнення, збереження сталих 

фінансових результатів діяльності підприємства. Непередбачуваність зовнішнього 

середовища, зовнішні й внутрішні загрози, потребують від підприємств 

впровадження новітніх підходів щодо захисту економічних інтересів від можливих 

негативних явищ і наслідків. Система економічної безпеки підприємства як 

підсистема апарату управління впливає на внутрішнє середовище підприємства та 

процес прийняття управлінських рішень, сприяє формуванню відповідної реакції 

підприємства на ризики й загрози. Отже, в умовах мінливого середовища 

підприємства, виникнення принципово нових ризиків і загроз, зміни умов 

функціонування підприємства цілком правомірно розглядати для системи 

економічної безпеки підприємства питання необхідних трансформацій для 

забезпечення її дієвості. Трансформації є необхідними для досягнення мети 

функціонування системи економічної безпеки підприємства та є не тільки 

процесом її перетворення, а й процесом становлення системи. Тому в управлінні 

підприємством з метою забезпечення дієвості системи економічної безпеки 

підприємства важливо, щоб її трансформації були керованими й відбувалися 

внаслідок цілеспрямованого впливу суб’єктів управління. 

Трансформації системи економічної безпеки викликають зацікавленість 

багатьох вітчизняних науковців. Дослідженню системи економічної безпеки 

підприємства приділено багато уваги в наукових працях Г. В. Козаченко, 

Ю. С. Погорелова, З. Б. Живко, Л. Г. Шемаєвої, І. П. Отенко, В. М. Бабаєва, 

Т. В. Момот, Є. І. Овчаренка, Є. І. Рудніченка, О. В. Ілляшенко, К. А. Мамонова, 

Н. І. Гавловської, Т. Г. Васильцева, О. М. Ляшенко, Л. О. Корчевської. Теоретичні 

положення та практичні аспекти дослідження трансформацій знайшли 

відображення в наукових розробках багатьох вітчизняних та зарубіжних учених-

економістів. Питання трансформації соціально-економічних систем досліджені в 
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роботах Дж. Гелбрейта, Д. Белла, І. Валлерстайна, Е. Тоффлера, П. Штомпки, 

Т. І. Заславської, Н. В. Паніної, Т. Ю. Загороднюк, В. Ф. Жмеренецького, 

Ю. М. Сурміна, В. М. Геєця, С. А. Єрохіна, Г. М. Поченчука, П. Т. Бубенка, 

В. П. Решетило, С. В. Філиппової, Н. І. Гражевської та ін. Однак, слід відзначити, 

що загальнотеоретичні й практичні аспекти трансформацій саме системи 

економічної безпеки підприємства не є достатньо вивченими. Незавершеність та 

неповне розкриття в сучасних наукових працях зазначених питань потребує 

подальшого розвитку положень, які описують трансформації системи економічної 

безпеки підприємства, та створення теоретичного підґрунтя для діагностування, 

моделювання й управління такими трансформаціями.  

Необхідність розвитку та збагачення теоретико-методологічних засад 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства обумовили 

актуальність обраної теми, мету, завдання дослідження та структуру дисертаційної 

роботи.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до тематики держбюджетних науково-

дослідних робіт Східноукраїнського національного університету імені Володимира 

Даля: при виконанні теми ДН-53-12 «Розробка теоретико-методологічних основ 

проектно-орієнтованого управління стійким і безпечним розвитком регіону в 

епоху економіки знань» (номер державної реєстрації № 0112U000233, 2012-

2014 рр.) автором систематизовано теоретичні засади трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства, описано природу трансформацій як соціально-

економічного феномену; при виконанні теми ДН-02-15 «Теоретико-методологічні 

основи проектно-і процесноорієнтованого управління на регіональному рівні 

безпечним функціонуванням і розвитком суб’єктів і об’єктів діяльності в умовах 

економіки знань, системних криз та гібридних загроз» (номер державної реєстрації 

№ 0115U000647, 2015-2017 рр.) здобувачем обґрунтовано результати 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства за допомогою 

матричного аналізу, запропоновано характеристики та проаналізовано наслідки 

трансформацій системи економічної безпеки на вітчизняних підприємствах. 
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Зміст і напрям досліджень, виконаних у дисертаційній роботі, спрямовані на 

вирішення завдань, поставлених Стратегією національної безпеки України, 

затвердженої Указом Президента України від 26.05.2015 № 287/2015, що 

спрямована на реалізацію до 2020 року визначених нею пріоритетів державної 

політики національної безпеки, а також реформ, передбачених Угодою про 

асоціацію між Україною та ЄС, ратифікованою Законом України від 16.09.2014 р. 

№ 1678-VII; Стратегією сталого розвитку "Україна - 2020", схваленою Указом 

Президента України від 12.01.2015 № 5. 

Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних, методологічних і 

методичних положень, наукових і практичних рекомендацій щодо трансформацій 

системи економічної безпеки підприємства. Відповідно до мети дослідження 

поставлено й вирішено такі завдання: 

− вивчено еволюцію уявлень щодо економічної безпеки підприємства як 

феномену та економічної категорії; 

− проаналізовано сутність, структуру системи економічної безпеки 

підприємства та підходи до її побудови;  

− сформовано методологічний базис трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства; 

− досліджено природу трансформацій як соціально-економічного феномену; 

− визначено закономірності перебігу та критерії класифікації 

трансформацій; 

− розкрито каузально-консеквентний характер трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства; 

− узагальнено передумови діагностування трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства; 

− розроблено підхід до діагностування трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства; 

− проведено діагностування трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства на вітчизняних підприємствах; 
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− сформовано загальні засади моделювання трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства; 

− здійснено моделювання сценаріїв трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства;  

− проведено моделювання змісту трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства;  

− побудовано та впроваджено організаційно-економічний механізм 

управління трансформаціями системи економічної безпеки підприємства. 

Об’єкт дослідження – трансформації системи економічної безпеки 

підприємства. 

Предмет дослідження – теоретичні та методологічні засади виникнення, 

перебігу, діагностування, моделювання та управління трансформаціями системи 

економічної безпеки підприємства. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

сукупність способів наукового пізнання, методів, прийомів і принципів, що 

використовувалися у процесі дослідження. Теоретичним підґрунтям роботи 

послугували положення економічної безпекології, загальної теорії систем, теорії 

управління підприємством, наукові праці вітчизняних та іноземних вчених-

економістів. Правову базу дослідження склали чинні законодавчі й нормативні 

документи, що регулюють діяльність підприємств в Україні. Інформаційною 

основою роботи є статистичні дані Державної служби статистики України, 

електронні ресурси мережі Internet, дані вітчизняних підприємств і результати 

власних досліджень автора. 

У роботі використано історичний та монографічний аналіз (для вивчення 

еволюції уявлень про економічну безпеку підприємства й дослідження природи 

трансформацій як соціально-економічного феномену, формування понятійного 

поля дослідження), конвенціоналізм (для узгодження підходів до розуміння 

економічної безпеки підприємства), аналіз і синтез (для дослідження змісту 

поняття системи економічної безпеки, визначення підходів до діагностування 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства, побудови їхнього 
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методологічного базису), узагальнення та порівняння (для визначення 

закономірностей та побудови класифікації трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства, для дослідження складових каузальної природи 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства, узагальнення 

передумов діагностування таких трансформацій), міждисциплінарний підхід (для 

дослідження поняття трансформації, поняття системи та механізму), структурний 

підхід (для аналізу структури системи економічної безпеки підприємства та 

підходів до її побудови, для відображення змісту системи економічної безпеки 

підприємства та зв’язків між її елементами), причинно-наслідковий аналіз (для 

розкриття каузальної та консеквентної природи трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства, дослідження факторів, які впливають на такі 

трансформації), матричний аналіз (для дослідження зв’язків між складовими 

каузальної природи системи економічної безпеки підприємства, для розробки 

інструментарію моделювання трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства), сигнатурний аналіз (для дослідження характеристик та змін 

функціональності системи економічної безпеки підприємства), алгоритмізація та 

індикаторний метод (під час розроблення інструментів діагностування 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства), системний підхід, 

поле сил К. Левіна, когнітивні карти (для дослідження факторів, які впливають на 

виникнення трансформацій системи економічної безпеки підприємства й 

результативності таких трансформацій), візуалізація, сценарний підхід (для 

моделювання сценаріїв та змісту трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства), процесний підхід (для побудови організаційно-економічного 

механізму управління трансформаціями системи економічної безпеки 

підприємства). 

Наукова новизна отриманих результатів. Основний науковий результат 

дисертаційної роботи полягає в розробці теоретичних та методологічних 

засад трансформацій системи економічної безпеки підприємства, які пояснюють 

виникнення та перебіг трансформацій, застосовуються для їхнього діагностування 

та моделювання, а також для формування організаційно-економічного механізму 
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управління такими трансформаціями. Основні положення й результати 

дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у такому: 

вперше: 

з позиції економічної безпекології обґрунтовано концептуальні засади  

трансформації системи економічної безпеки підприємства, що розглядається як 

безперервний та цілеспрямований процес, який спричиняє та відображає якісні 

перетворення та становлення системи економічної безпеки підприємства, що 

полягає у зміні взаємозв’язків та її складових, та як результат, призначений для 

набуття системою економічної безпеки підприємства нової дієвості, нових якостей 

та є умовою результативного її функціонування;  

сформовано методологічний базис трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства як на теоретичному рівні дослідження, що містить 

понятійно-категоріальний апарат, концепції та теорії, види й класифікація, 

закономірності перебігу трансформацій, так і на емпіричному рівні дослідження, 

який включає елементи, характеристики та дескриптори, індикатори та результати, 

методи та інструменти трансформацій, що дозволяє розкрити каузально-

консеквентний характер трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства й розробити відповідні аналітичні процедури та інструменти 

(діагностування, моделювання, механізм управління); 

розроблено науково-практичний підхід до діагностування трансформацій 

системи економічної безпеки підприємства шляхом визначення маркерів її 

трансформацій, формування сукупності інструментів на основі визначення 

підходів до діагностування трансформацій та конкретизації напрямів 

діагностування трансформацій системи економічної безпеки підприємства, а саме 

діагностика трансформацій функціональної наповненості, діагностика зміни 

результатів функціонування внаслідок здійснених трансформацій, діагностика 

консеквентів трансформацій, діагностика патологій трансформацій, що дозволяє 

здійснювати діагностування трансформацій на конкретному підприємстві із 

використанням сформованого інструментарію діагностування; 



10 
розроблено методологічні засади моделювання трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства шляхом створення комплексу інструментів для: 

формування загального уявлення щодо трансформацій (методологія м’яких 

систем, когнітивна методологія), аналізу впливу факторів та причин виникнення 

трансформацій, моделювання змісту таких трансформацій, що дозволяє 

сформувати сукупність часткових моделей трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства, кожна з яких має визначене цільове призначення; 

удосконалено: 

підхід до системотворення у сфері економічної безпеки підприємства, що, на 

відміну від існуючих, полягає у визначенні і дослідженні об’єктів управлінського 

впливу, суб’єктивних та об’єктивних передумов функціонування системи 

економічної безпеки підприємства на основі використання методології 

структурного функціоналізму, що дозволяє представити таку систему як цілісну 

сукупність елементів (функцій, суб’єктів, об’єктів та методів) та зв’язків між ними, 

функціонування яких спрямоване на всебічне забезпечення економічної безпеки 

підприємства; 

методологічний підхід до моделювання сценаріїв трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства, який, на відміну від існуючих, описує динаміку 

та комбінування об’єктів, функцій, методів і суб’єктів захисту в складі такої 

системи відповідно до вибраного об’єктно-функціонального принципу її 

представлення, що дозволяє структурно визначити й описати різні сценарії 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства, а також встановити 

міру функціональності, дієвості та гармонійності трансформацій для побудованих 

сценаріїв; 

підхід до моделювання змісту трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства, який, на відміну від існуючих, передбачає представлення 

трансформації у матричній формі як різниці між двома дискретними сусідніми в 

часі станами такої системи з урахуванням необхідного реагування такої системи на 

внутрішні та зовнішні загрози та фактори, які визначають необхідне наповнення 

цільової матриці в цілому, а також сукупності факторів деформуючого впливу на 
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стан та функціонування системи економічної безпеки підприємства, що дозволяє 

сформувати образ майбутніх її трансформацій;  

теоретичні положення діагностування трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства, які, на відміну від існуючих, передбачають встановлення 

вимог до процедури діагностування, визначення потенційних проблем 

діагностування трансформацій та встановлення превентивних дій щодо усунення 

таких проблем на основі визначення мети діагностування, напрямів та окремих 

режимів діагностування трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства, що дозволяє встановити причини виникнення та результати таких 

трансформацій, а також сформувати характеристику їхнього перебігу;  

складові каузально-консекветного характеру трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства, які, на відміну від існуючих, дозволяють 

надати повний опис причинам виникнення таких трансформацій та наслідкам 

їхнього перебігу шляхом виділення окремих складових каузальної природи 

трансформацій, опису таких складових, проведення критеріального аналізу та 

надання опису їхнього впливу, виділення окремих чинників проведення 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства, виділення окремих її 

характеристик як наслідків перебігу трансформацій, що дозволяє формалізовано 

описати вплив факторів на виникнення та перебіг трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства та визначити зміну її характеристик; 

організаційні та економічні засади механізму управління трансформаціями 

системи економічної безпеки підприємства, які, на відміну від існуючих, 

базуються на формалізації процесу побудови та конкретизації змісту 

організаційно-економічного механізму управління трансформаціями системи 

економічної безпеки підприємства у вигляді процесної карти на основі 

використання синтаксису IDEF щодо окремих груп об’єктів захисту шляхом 

узагальнення підходів, аналізу можливих інструментів до побудови такого 

механізму, визначення вимог до нього, уточнення його призначення й обмежень, 

що дозволяє сформувати такий механізм відповідно до особливостей 
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підприємства, на якому здійснюється управління трансформаціями системи 

економічної безпеки;  

дістало подальшого розвитку: 

поняття економічної безпеки підприємства на основі узгодження підходів до 

її розуміння в межах положень конвенціоналізму, яке, на відміну від існуючих 

підходів до її розуміння, визначається як здатність підприємства існувати в 

просторі небезпечних ситуацій з урахуванням становища ринкової взаємодії за 

рахунок адекватного усвідомлення небезпек і загроз та здійснюваного розвитку за 

результатами їхнього подолання, що дозволяє сформувати єдину теоретико-

методологічну основу до розуміння економічної безпеки підприємства; 

теоретико-методичні положення трансформації як соціально-економічного 

феномену, які, на відміну від існуючих, передбачають вивчення 

міждисциплінарного характеру, виділення характеристик, узагальнення видів 

трансформацій та визначення стадійного характеру їхнього перебігу за рахунок 

узагальнення теоретичної та емпіричної основи, що дозволяє обґрунтувати зміст й 

призначення трансформації для систем різного походження, виділити 

закономірності та побудувати класифікацію трансформацій. 

Практичне значення отриманих результатів. Одержані результати та 

розроблені рекомендації становлять методологічну основу діагностування, 

моделювання та управління трансформаціями системи економічної безпеки 

підприємства.  

Розробки й рекомендації автора використано у практичній діяльності 

установ, організацій та підприємств, що підтверджується відповідними довідками: 

у законотворчій діяльності, аналітично-практичній роботі та при розробці 

державних засад щодо реалізації регіональної політики та економічного розвитку 

Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування (довідка №1050/1з-09/18 від 18.09.2018 р.); 

в організаційно-методичній роботі Департаменту економічного розвитку, торгівлі 

та туризму Луганської обласної державної адміністрації (довідка №22-01-2635 від 

24.11.2017 р.) та Луганською регіональною торгово-промисловою палатою 
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(довідка №25.1-172.1 від 05.09.2017 р.) щодо реалізації політики захисту економіки 

регіону, програм економічного відновлення та підвищення 

конкурентоспроможності регіону відповідно до Стратегії розвитку Луганської 

області до 2020 року; під час діагностування трансформацій СЕБП на 

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (довідка № 31/23 від 20.04.2017 р.), 

ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (довідка № 08/2071549 

від 01.12.2017) та ПрАТ «Рубiжанський картонно-тарний комбінат» (довідка 

№ 2278 від 10.03.2018 р.); під час моделювання сценаріїв та змісту трансформацій 

системи економічної безпеки підприємства на ПрАТ «Лисичанська нафтова 

інвестиційна компанія» (довідка № 1030 від 21.11.2016 р.) та 

ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (довідка № 015/574 від 

22.03.2018 р.); під час впровадження організаційно-економічного механізму 

управління трансформаціями СЕБП на ПАТ «Луганськгаз» (довідка № 2278 від 

23.11.2017 р.) та ДП «Полтавський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України (довідка №01-18/49-7 від 14.03.2018 р.); Інститутом економіко-правових 

досліджень Національної академії наук України (довідка № 299/231 від 

23.07.2018 р.) для визначення ключових проблем, що зумовлюють незначну 

ефективність економічних трансформацій на Донбасі, із висвітленням їх характеру 

(внаслідок військових подій, притаманні застарілій економічній моделі 

господарювання). 

Результати дослідження використовуються в навчальному процесі 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (довідка 

впровадження №1613/08 від 29.12.2017 р.) при викладанні дисциплін «Організація 

та управління системою фінансово-економічної безпеки», «Менеджмент 

економічної безпеки», «Теорія управління безпекою соціальних систем» для 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент». Рекомендації 

дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний процес Луганського 

державного університету внутрішніх справ ім. Е. А. Дідоренка (довідка № 868 від 

23.07.2018 р.) при викладанні дисциплін «Управління захистом комерційної 

таємниці» в програмі підготовки за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».  
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Особистий внесок здобувача. Положення, розробки та висновки 

дисертаційної роботи є результатом самостійно проведеного автором дослідження 

щодо розроблення теоретичних і методологічних засад трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства. Особистий внесок у праці, опубліковані в 

співавторстві, визначено у списку публікацій. 

Апробація теми дисертації. Основні теоретичні й методологічні положення 

і результати дослідження доповідалися та були схвалені на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах, основними з яких є 

такі: XIX Міжнародна науково-практична конференція «Технологія – 2016» (м. 

Сєвєродонецьк, 2016); Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною 

безпекою підприємства, регіону, країни» (м. Полтава, 2016); V Міжнародна 

науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми 

теорії та практики» (м. Одеса, 2016); Міжнародна науково-практична конференція 

«Стратегія сталого розвитку : на шляху до сильнішої громади» (м. Сєвєродонецьк, 

2016); ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інноваційно-

інвестиційні механізми розвитку національної економіки» (м. Полтава, 2016); Х 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва» (м. Харків, 2016); ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-

конференція з міжнародною участю «Економічна безпека: держава, регіон, 

підприємство» (м. Полтава, 2016, 2017); Міжнародна науково-практична 

конференція «Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики» (м. 

Мукачево, 2017); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-

аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (м. Львів, 2017); 

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми управління і 

економіки підприємств в сучасних умовах» (м. Київ, 2017); V Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: 

теоретичні і практичні аспекти» (м. Хмельницький, 2017); Міжнародна науково-

практична конференція «Економічний розвиток держави та її соціальна 

стабільність» (м. Полтава, 2017); Міжнародна науково-практична конференція 
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«Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики» (м. Полтава, 2017); ХVII 

Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність 

національної економіки» (м. Київ, 2017); Міжнародна науково-практична 

конференція «Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції 

України до Європейської спільноти: проблеми та перспективи»  

(м. Сєвєродонецьк, 2017); VI Міжнародна науково-практична конференція «Теорія 

і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних 

суспільних систем» (м. Івано-Франківськ, 2017); IV Міжнародна науково-

практична Інтернет-конференція «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми 

розвитку національної економіки» (м. Полтава, 2017); Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні проблеми модернізації та структурних 

трансформацій економіки України і регіонів» (м. Запоріжжя, 2018); International 

Scientific-Practical Conferences «Integration of business Structures: Strategies and 

Technologies» (Tbilisі, Georgia, 2018). 

Публікації. Основні ідеї, положення і результати дослідження опубліковано 

в 47 наукових працях, з яких 4 монографії (1 одноосібна), 23 статті у фахових 

виданнях, у тому числі у виданнях, які індексовано у міжнародних науково-

метричних базах даних, 4 статті у закордонних наукових виданнях, 20 тез 

доповідей у матеріалах конференцій. Загальний обсяг публікацій складає 42,53 ум. 

друк. арк., з них 39,87 ум. друк. арк. належать особисто автору.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, 

висновків, списку використаних джерел із 556 найменувань на 59 стор., загальний 

текст дисертації викладено на 381 сторінці, включає 67 таблиць, 57 рисунків, 11 

додатків на 181 стор. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЙ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.1. Еволюція уявлень про економічну безпеку підприємства 

 

З початку 90 років ХХ століття однією з фундаментальних категорій у 

сучасній вітчизняній та міжнародній економічній науці стала категорія 

економічної безпеки. Економічна безпека викликає зацікавленість науковців на 

всіх її рівнях «держава-регіон-підприємство». Це зумовлено тим, що економічна 

безпека є найважливішим елементом національної безпеки та забезпечує 

конкурентоспроможність національної економіки. Адже сьогоднішні реалії такі, 

що геополітичні кризи та виклики в умовах невизначеності призводять до 

структурних перетворень як на окремих підприємствах, так і в економіці окремих 

країн в цілому. Сучасні світові трансформаційні процеси несуть виклики та 

загрози діяльності для економічної безпеки на всіх її рівнях – від окремого 

підприємства до економіки держави.  

Як окрема категорія економічна безпека розглядається, у тому числі, на рівні 

окремого підприємства. Важливість аналізу питань економічної безпеки на рівні 

підприємства зумовлена тим, що підприємство є атомарним агентом національної 

економіки, первинною ланкою економічної системи держави. Новий характер 

економічних відносин в умовах глобалізації розмиває межі ринку, на яких діє 

підприємство. Перед вітчизняними підприємствами виникають нові виклики, які 

потребують адаптації таких підприємств. Мінливість та непередбачуваність 

середовища діяльності підприємства, загрози у зовнішньому та внутрішньому 

середовищі потребують з боку підприємства належної уваги до питань 

економічної безпеки.  

Актуальність категорії економічної безпеки підприємства потребує більш 

докладного розкриття її змісту та розкриття свого походження. Категорія 

економічної безпеки є похідною від міждисциплінарної категорії безпеки, її 
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частковим видом за якісним змістом (економічна) та за рівнем її об’єкта 

(підприємство). Отже, визначення змісту економічної безпеки підприємства має 

відштовхуватися від загального розуміння безпеки. Слово «безпека» (securitas) в 

перекладі з латинської означає «безтурботність, недбалість, душевний спокій, 

вільність від страху, небезпеки, впевненість у собі» [374, с. 43]. Безпека у 

перекладі з грецької означає «володіти ситуацією» [68, 421].  

У науковій літературі [421] виділяють онтологічний, гносеологічний та 

аксіологічний аспекти безпеки. Онтологічний аспект безпеки полягає в тому, що 

безпека існує в загальній структурі буття й перебуває в різних формах, як 

оптимальні умови дійсності (буття природи, людини, соціального і духовного), 

при яких мінімізовані небезпеки. Гносеологічний аспект безпеки пов'язаний 

безпосередньо з особливостями її пізнання. Аксіологічний аспект безпеки полягає 

в тому, що вона знаходиться в ряді загальнолюдських цінностей, таких як добро, 

істина, краса, бо має ціннісну значущість для багатьох поколінь людей, 

незважаючи на те, що в різні епохи її зміст і значення розумілися по-різному [421, 

с. 29]. У роботах [106, 212] розглядаються додатково концептуальний, практичний, 

ціннісний аспекти безпеки. Зміст різних аспектів безпеки представлений у табл. 

1.1. 

Проблема осягнення сутності безпеки на кожному етапі розвитку 

суспільства вимагала від людини пошуку різних методів досягнення захищеності 

та стійкості її буття, які обумовлені конкретною культурно-історичною ситуацією, 

способом життя людей, їх світобаченням тощо. Передумови зародження знань про 

безпеку можна прослідити в міфології, релігії, філософії, загалом в історії розвитку 

науки [421, с. 24]. На наш погляд, дихотомія «безпека – небезпека» є явищем, з 

яким протягом всього життя зіштовхується людина. На думку О. М. Ляшенко 

[279], з точки зору епістемології категорію безпеки можна розглядати і як 

характеристику, і як властивість, і як результат. Зміст категорії безпеки може бути 

більш докладно розкритий крізь еволюцію її розуміння в історії.  

Перші спроби тлумачення безпеки зустрічаються ще у працях 

давньогрецьких філософів Платона [361], Аристотеля [18, 19], Епікура [395]. 
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Таблиця 1.1 

Зміст аспектів безпеки як загальнонаукової категорії  
(узагальнено на основі [68, 106, 212, 421] 

Аспект Зміст аспекту 
Онтологічний Безпека існує в загальній структурі буття і перебуває в різних 

формах, як оптимальні умови дійсності (буття природи, 
людини, соціального і духовного), при яких мінімізовані 
небезпеки. 

Гносеологічний Безпека пов'язана безпосередньо з особливостями її пізнання. 
Аксіологічний Безпека знаходиться у ряді загальнолюдських цінностей, таких 

як добро, істина, краса, бо має ціннісну значущість для 
багатьох поколінь людей. 

Концептуальний  Розкриваються онтологічні і гносеологічні основи безпеки. 
Практичний  Безпека розглядається в контексті відображення певних потреб 

у життєдіяльності особи, суспільства, держави й міжнародної 
спільноти. 

Ціннісний  Розглядається через філософію та культури безпеки. 
 

У давньогрецькій філософії проблема безпеки розглядається як діяльність 

щодо самозбереження людини, а сама безпека розуміється як закон [502, с. 87]. 

Незважаючи на схожість поглядів на вивчення у той час реального світу та 

світоглядно-політичної системи, філософи по-різному розуміли поняття безпеки. 

Філософський погляд Платона на безпеку включав механізм її забезпечення, до 

якого він відносив створення соціальних інститутів та умов, необхідних для 

життєдіяльності громадян, а саму безпеку він розглядав як «допомогу» або 

«порятунок» [361, с. 275]. Ці ж думки простежуються і в філософських поглядах 

Аристотеля [19, с. 275]. Філософія Аристотеля [18, 19] передбачала пізнання 

реального світу, а науку він розглядав як його дослідницько-теоретичне вивчення. 

На думку Аристотеля, людина за своєю природою – політична істота, тому безпеку 

людини необхідно розглядати через політичну культуру та розподіл влади в 

державі [18, 19]. У працях Аристотеля забезпечення реальної безпеки громадян 

розглядається як закон та як головна функція державної діяльності. 

Давньогрецький філософ Епікур, у свою чергу, в запропонованій ним шкалі 

цінностей надає безпеці перше місце порівняно з насолодою та задоволенням [210, 

502]. Також поняття безпеки розглядалося у працях римських філософів Цицерона 



19 
та Лукреція [64], які вважали, що основою виникнення та розвитку безпеки стала 

поява приватної власності [221]. Таким чином, вже у давньогрецьких філософів 

простежувався зв'язок між безпекою держави, тобто колективною безпекою, та 

безпекою особистості. Такий погляд на безпеку вплинув на багатьох послідовників 

видатних філософів. 

Першим філософом, що безпосередньо звернувся до проблем безпеки в 

середні віки, був англійський філософ Френсіс Бекон [62, 421]. Він вперше зробив 

спробу поєднати безпеку індивіда і суспільного цілого [62, c.30]. У ХVІІ–ХVІІІ ст. 

практично у всіх країнах Європи утвердилася ідея, що головною метою держави є 

досягнення всезагального благополуччя й безпеки людей. У цьому контексті 

безпека передбачала два взаємопов’язаних аспекти: стан, ситуацію спокою, 

відсутність реальної небезпеки; матеріально-економічні і політичні умови, а також 

відповідні соціальні інститути, здатні його зберегти [310, с. 12]. Таке використання 

безпеки є цілком тотожнім до підходів щодо розуміння безпеки давньогрецьких 

мислителів.  

Безпека як головна мета держави відображається й у класичній політичній 

економії. Так А. Сміт [427] та Д. Рікардо [401] зазначали, що мудрість державних 

мужів полягає в тому, щоб, залишивши за індивідом свободу досягнення 

максимального добробуту, забезпечити кожному з них максимальну безпеку [395, 

с. 130]. Тобто на їх думку безпека – це головна мета держави для досягнення 

максимального добробуту людини.  

Розглядаючи природу безпеки у загальнонауковому розумінні, варто 

зазначити, що безпека є потребою людини, й актуалізація питань безпеки будь-

якого якісного характеру на будь-якому рівні та їхнє вирішення має у своєму 

підґрунті саме характер безпеки як потреби людини (у індивідуальному та 

колективному розумінні). Так Г. де Молінарі [311] вважає, що в людини є один 

особливий тип потреби, яка має велику роль в історії людства, а саме потреба у 

безпеці. Саме розуміння безпеки як особливого типу потреби використано  

А. Маслоу [294] при розробці теорії ієрархії потреб, і відчуття безпеки згідно з 

А. Маслоу [294] є фундаментом подальших мотивів дій людини. 
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В основі явища безпеки лежить закладена природою потреба в 

самозбереженні систем, доповнена здатністю системи протидіяти небезпеці [450, с. 

18]. Втім, часто оцінювання безпеки або небезпеки певним суб’єктом має  

суб’єктивний характер. Так, на думку Г. П. Ситника, одна і та ж ситуація 

суб’єктом може оцінюватися як небезпечна (ситуація визначається такою по 

відношенню до суб'єкта) чи як безпечна (ситуація визначається такою по 

відношенню до самої заперечливої дії щодо існування суб’єкта) [421, с. 25]. Тобто 

визнання безпеки потребує конкретизації точки зору суб’єкту такого визнання. З 

іншого боку, суб’єктивний характер безпеки зумовлений інтерпретацією певних 

об’єктивних оцінок з боку суб’єкта такої інтерпретації, що вносить антропний 

аспект до питань оцінювання та забезпечення економічної безпеки (більш 

докладно представлений у роботі [329, 330]).  

У роботі [450] безпека розглядається: як стан захищеності; як відсутність 

безпеки; як властивість (атрибут) системи; як діяльність; як стан. Найчастіше 

безпеку в цілому визначають як стан захищеності [450, с. 11]. Втім, погоджуємося 

із [68, 207], що таке визначення не може розглядатися щодо поняття безпеки, що 

розкриває його сутність як явища. Каузально причинно-наслідковий зв'язок між 

станом захищеності та безпекою є апріорним, втім захищеність не розкриває 

природи безпеки з урахуванням її мультиваріантного атрибутивного характеру, 

який розглянуто в [205, 206, 224]. У цьому контексті ми погоджуємося з 

Є. І. Овчаренком, який вважає що «…безпека, як детермінований стан, є лише 

абстракцією. У навколишньому світі немає і не може бути станів безпеки. Безпека 

– по-перше, реально недосяжна, а, по-друге, гранично суб’єктивна. Ігнорування 

першого призводить до невірного визначення об’єкта пізнання, ігнорування 

другого – до невірного визначення предмета пізнання. Стану безпеки не існує, 

натомість небезпек – безліч навколо, і вони реальні, осяжні та досить легко 

детерміновані. Стан абсолютної безпеки є недосяжним навіть теоретично, 

натомість прояви небезпек відчуваються реально і можуть бути оціненими…» 

[331, с. 10]. Ідея стосовно того, що безпека не може бути станом, є доволі цікавою, 

і ми повністю погоджуємося із нею. Але, на наш погляд, все залежить від того, хто 
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визначатиме цей стан. Тут можна провести умовний приклад із імунною системою 

людини. Імунна система при розпізнанні загрози включає захисні процеси, які 

називаються імунною відповіддю на загрози. Через визначення збудників, 

чужорідних агентів та за рахунок вроджених чи набутих реакцій імунна система 

захищає організм кожної істоти від загроз. Такий процес часто проходить без 

усвідомлення людиною небезпеки, у цьому випадку стан людини можна 

охарактеризувати як безпечний для її життя. Імунна система при цьому є тим 

багатоступеневим бар’єром, що дозволяє відчувати людині стан безпеки, а не, 

наприклад, «небезпечну ситуацію», що підтверджує суб’єктивний характер 

безпеки. 

Також безпека розглядається як відсутність небезпеки і загроз існуванню 

об'єкта [68, 74, 353, 421]. Однак практично неможливо знайти ситуацію, коли по 

відношенню до будь-якого об'єкта взагалі відсутня будь-яка небезпека і, тим 

більше, загроза. Отже, у цій ситуації безпеку можна розглядати лише як певну 

ідеалізацію, умовну ситуацію щодо відсутності загроз та небезпеки. 

Певною спробою розкриття суб’єктивного характеру безпеки слід визнати 

точку зору В. М. Заплатинського [148], згідно з якою безпека відповідає умовам, в 

яких перебуває складна система, коли дія зовнішніх факторів і внутрішніх 

чинників не призводить до процесів, що вважаються негативними по відношенню 

до цієї складної системи відповідно до наявних, на певному етапі, потреб, знань та 

уявлень. У статті Є. І. Овчаренко [331] вважає, що безпека є не об’єктивним, а 

суб’єктивно усвідомленим станом, залежним від певного набору актуальних 

небезпек для людини. Такі точки зору заслуговують на увагу, хоча зводяться до 

спроб подолати суб’єктивність на певному часовому проміжку, розглядаючи 

потреби, знання та уявлення на ньому як константні та апріорно правильні. У 

короткостроковому періоді такий підхід дійсно дає можливість пов’язати 

розуміння безпеки із певними орієнтирами, які розглядаються як апріорні, втім у 

довгостроковому періоді це все одно не вирішує питань об’єктивізації безпеки. 

Ретроспективний аналіз [68, 74, 106, 148, 279, 353, 421, 510] категорії 

«безпека» містить філософський, воєнний, політичний, правовий та економічний 
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аспекти. Метою виділення зазначених аспектів є максимальне окреслення 

досліджень категорії «безпеки». 

Аналіз літературних джерел [68, 207] надає сучасні уявлення в теорії безпеки 

про сутність безпеки як філософської категорії. Так, поняття безпеки повинно 

відображати об’єктивний зміст сутності безпеки, але з урахуванням суб’єктивного 

сприйняття її людиною. Розуміння безпеки як стану захищеності нині набуло 

найбільшого поширення. В такому випадку ототожнення безпеки з захищеністю 

історично походить від поняття «державна безпека», яка визначалася як стан 

захищеності від внутрішніх і зовнішніх загроз. Але, на думку авторів [68, 207], 

таке визначення не може розглядатися щодо поняття безпеки як таке, що 

розкриває його сутність як явища. Безпека розглядається також як відсутність 

небезпеки і загроз існуванню об'єкта. Однак, практично не існує ситуацій, коли 

відсутня небезпека та загроза, що свідчить про певну властивість для систем 

різного типу. Безпеку як властивість системи необхідно розглядати, виходячи з 

того, що будь-які системи спочатку мають властивість безпеки. Втім, така 

властивість не є іманентною системі, її скоріше можна розглядати як спроможність 

до набуття властивості безпеки під впливом зовнішніх або внутрішніх чинників. 

Тим більше, що така спроможність не розкривається без впливу зовнішніх 

суб’єктів. Отже, скоріше, безпека є потенціальною  властивістю будь-якої системи 

(може бути досягнута за певних умов), ніж є реальною апріорною її властивістю. 

У воєнному розумінні безпека – це стан правових норм, які дозволяють 

шляхом проведення певної політики стримувати і послідовно знижувати рівень 

воєнної загрози і воєнної небезпеки застосування збройної сили проти держави; 

при виникненні воєнного конфлікту — відбити агресію та виключити або 

максимально обмежити деструктивний прояв збройної сили всередині держави 

[365, с. 472]. Під воєнною безпекою здебільшого розуміється захищеність життєво 

важливих інтересів людини і громадянина, суспільства й держави від подій, явищ, 

процесів та інших чинників, які породжують небезпеки воєнного характеру для 

реалізації вказаних інтересів і за якої ймовірність війни зводиться до мінімуму 

[127].  
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Слід розрізняти воєнну та військову безпеку. Окрім суто різного змісту, 

зазначенні поняття мають різну природу походження. Якщо воєнна безпека є 

соціально-політичним явищем та елементом національної безпеки, то військова 

безпека є станом військової служби та елементом безпеки життєдіяльності. В. 

О. Ананьїн та О. О. Пучков у роботі [7] пропонують визначення воєнної безпеки як 

сукупності гарантій суверенітету, територіальної цілісності країни і захисту її 

життєво важливих інтересів за допомогою воєнної сили. Але, в тій же роботі [34] 

науковці зазначають, що в даний час налічується близько 200 видів невоєнних 

засобів забезпечення безпеки, та провідне місце серед них займають політичні 

засоби. Тобто, на їхню думку, цим і визначається спрямованість якісних 

перетворень у змісті воєнних аспектів забезпечення безпеки в рамках нової її 

моделі (гібридної небезпеки). Отже, забезпечення воєнної безпеки сьогодні 

насамперед є завданням політичним і повинно вирішуватися політичними 

засобами. Безпека має бути тільки загальною, рівною та однаковою для всіх і 

гарантуватися балансом сил, причому військовий потенціал сторін повинен бути 

обмеженим [323].  

Таким чином, політичний аспект безпеки полягає в збереженні стійкості 

державно-політичного ладу та нейтралізації соціально-політичних конфліктів 

внутрішнього та зовнішнього порядку. На думку О. Л. Кравчук [250], сутність 

політичного аспекту безпеки трактується по-різному. Одні розуміють її як 

збереження існуючого конституційного ладу, політичної і соціальної стабільності. 

Інші – як відстоювання демократичних цінностей, народовладдя. Треті – як 

невикористання насильства в політичних цілях [250, c. 43]. У роботі [245] 

пропонується визначати політичну безпеку як стан правових норм і діяльності 

відповідних інститутів безпеки, що гарантують захист політичного суверенітету, 

територіальної цілісності, політичної незалежності та конституційного ладу 

держави, тобто можливість нації та створених нею соціальних інститутів 

проводити незалежну внутрішню і зовнішню політику [245, с. 77]. Х. В. Приходько 

[383] вважає, що політична безпека не вживається в тексті Конституції України, як 

наприклад економічна чи інформаційна, екологічна, але тим не менш є складовою 
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або одним із видів національної безпеки, що характеризується ознаками й рисами 

притаманними іншим видам безпеки. На думку В. А. Ребкала та В. А. Шахова, 

ключовим елементом національної безпеки є саме політична безпека, а 

забезпечення її має передбачати виявлення, попередження й усунення факторів, які 

можуть завдати шкоди політичним інтересам країни, її народу, суспільству, 

громадянам і які можуть перетворити політику в руйнівну силу, джерело 

злиденності і нещасть для країни і громадян [397, c. 166]. 

Аналіз літературних джерел [245, 250, 383, 397] дозволяє виділити такі 

політичні аспекти безпеки: політична і соціально-економічна стабільність; 

розвиток демократичних інститутів та цінностей; захист політичних інтересів 

суспільства; збереження існуючого конституційного ладу; політична складова 

національних інтересів, елемент національної безпеки. 

З правової точки зору безпека – це система встановлених законами правових 

гарантій захищеності особистості і суспільства [279]. На нашу думку, саме 

функціонування суспільних інститутів та держави дає можливість розглядати 

розуміння правового аспекту безпеки. Адже метою створення державних 

інститутів є гарантування безпеки, вільного розпорядження власними благами, 

недоторканості власності. В статті [33] правовий аспект безпеки визначається як 

функція права, що полягає в закріпленні в законах життєво важливих інтересів 

країни і взаємну відповідальність особи, суспільства і держави по забезпеченню 

безпеки, а також юридичному обґрунтуванні балансу їх інтересів у сфері безпеки, 

характеру, рівня і ступеня ймовірності загроз цим інтересам [33, с. 143]. Під 

юридичною безпекою розуміють стан, за якого суб’єктивні права й законні 

інтереси держав захищені на належному рівні, а будь-які випадки зловживання 

правом санкціонуються міжнародним співтовариством як неприпустимі [33, с. 

141]. В міжнародному праві та на державному рівні законодавчо закріплені 

гарантії та право людини на безпеку. Отже, правовий аспект безпеки полягає в 

існуванні права на безпеку, правотворчості, реалізації права на доступ до безпеки. 

Але у роботі М. М. Рибалкина [450] зазначено, що законодавче визначення 

безпеки відображає не теоретичний, а практичний (політичний) підхід до 
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розуміння явища безпеки. При цьому воно не розкриває сутність явища, а лише 

висловлює побажання про «захищеність життєво важливих інтересів особистості, 

суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз». 

Нарешті, одним із аспектів безпеки є економічний, який є об’єктом нашого 

дослідження. Атрибутивний характер економічної безпеки є комплексним й 

докладно представленим у роботах [106, 206, 223, 225]. А. М. Гуменюк [106] 

вважає, що економічна безпека є категорією, сутність якої відображається у 

сукупності таких понять: 

потреба соціально-економічної системи як мотив і мета її функціонування;  

якісна характеристика економічної системи (індивіда, соціуму, простору, 

сектору) для оцінки її життєздатності в різних умовах (мирний та військовий час, 

природні катаклізми й катастрофи, соціальні збурення тощо); 

стан захищеності або незахищеності економічної безпеки; 

здатність інститутів влади створити механізми захисту економічної безпеки 

[106, с. 24]. 

У роботі [205] атрибутами економічної безпеки (підприємства) на основі 

проведеного аналізу виділено такі: стан, потреба, здатність підприємства, умова 

його діяльності, характеристика (умов діяльності підприємства або діяльності 

підприємства). Причому в [205] за результатами проведеного аналізу надано 

перевагу атрибуту економічної безпеки підприємства «умова діяльності 

підприємства». Під економічною безпекою підприємства в такому разі 

запропоновано розглядати таку оточуючу дійсність динамічної системи взаємодії 

підприємства із суб’єктами зовнішнього середовища, в якій підприємство спільно з 

інституціями держави з використанням власних ресурсів спроможне виявляти, 

уникати, пом’якшувати або долати наслідки реалізації загроз, які створюють 

процеси, явища, матеріалізовані інтереси та цілі суб’єктів зовнішнього середовища 

[205, c. 38]. За висловом О. В. Ілляшенко, «…атрибут  поняття «економічна 

безпека підприємства», по суті, відображає сприйняття дослідником феномена 

економічної безпеки. Головне, щоб атрибут поняття «економічна безпека 

підприємства» у дослідженні був чітко позначений. На жаль, у багатьох наукових 
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працях такий атрибут простежується вельми неявно, і лише за окремими ознаками 

можна іноді припустити, як автор сприймає феномен економічної безпеки. 

Встановлення атрибутики поняття «економічна безпека підприємства» є вихідним 

положенням будь-якого дослідження, за її відсутності дослідження, по суті, 

позбавлено фундаменту» [205, с. 35]. На нашу думку, сприйняття економічної 

безпеки має обов’язково базуватися на її атрибутивному характері, й не зводиться 

до примітивної захищеності від загроз (хоча й враховує необхідність такої 

захищеності). 

Розглядаючи атрибутивний характер економічної безпеки, не можна 

оминути увагою питання понятійного поля економічної безпеки. Економічна 

безпека характеризується системою понять, основними з яких є такі: об’єкти, 

загрози, збитки, критерії і показники, стратегії і заходи забезпечення безпеки [74, 

c. 8]. Економічна безпека як система становить сукупність елементів, їхніх 

властивостей, взаємозв’язків і взаємовідносин, що складають єдиний комплекс і 

функціонують відповідно до певних об’єктивних закономірностей, що 

проявляються в конкретних історичних умовах [106, с. 49]. Ця система 

характеризується відносною відокремленістю, особливою структурою і зв’язками з 

навколишнім середовищем, специфічним механізмом відтворення [106, с. 49].  

Зважаючи на той факт, що економічна безпека проявляє себе у соціумі, у 

системі не тільки суто економічних, але й соціальних відносин між суб’єктами 

різного рівня, уваги потребує соціальний аспект економічної безпеки. Так, існує 

точка зору щодо представлення економічної безпеки як складного соціального 

явища, що має бути об’єктом комплексного наукового дослідження [74]. 

О. С. Власюк [74] зазначає, що комплексний підхід до феномену економічної 

безпеки пов’язаний з постановкою і вирішенням достатньо широкого спектра 

питань: створення матеріальних, економічних та інших умов, можливостей 

виживання людини як мікрокосмосу, «епіцентру» соціуму, розкриття його 

сутнісних сил, стійкого соціально-економічного розвитку суспільства. На наш 

погляд, соціальний аспект економічної безпеки на мезо- та макрорівні 

абсолютизувати не можна, хоча його можна визнавати аксіологічною основою 
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економічної безпеки. Такий соціальний аспект не може розглядатися 

інструментально, але його реалізація має ціннісне значення для питань 

економічної безпеки, оскільки людина є не тільки суб’єктом економічних 

відносин, але й їхнім аксіологічним центром, їхньою метою та ціннісним ядром.  

Поняття економічної безпеки спочатку розглядалося на макрорівні. 

Вважається, що вперше термін «економічна безпека» був ужитий 32-м 

президентом Сполучених Штатів Америки – Франкліном Рузвельтом, хоча 

проблемне коло питань щодо забезпечення економічної безпеки країни виникло 

значно раніше, а саме – з появою держави як такої [279]. У країнах Західної 

Європи термін «економічна безпека» з’явився у 70-х роках і спрощено трактувався 

«як економічний метод забезпечення національної безпеки». Характерною рисою 

аналізу проблеми економічної безпеки, здійснюваного економістами 70-х років 

минулого сторіччя, став перехід від концепції економічної безпеки, яка базувалась 

на військовому чиннику, до концепції, в якій економічна безпека є наслідком 

незалежності держави від зовнішньоекономічної політики інших країн, а 

незалежність базується на сукупності умов і чинників внутрішнього середовища 

[68, 74].  

Іншим аспектом економічної безпеки на макрорівні в цьому ж історичному 

періоді (70-ті роки ХХ століття) є тісний зв'язок категорій безпеки та розвитку на 

рівні національної економіки. Світовий досвід свідчить, що навіть якщо розвиток 

економіки і був без забезпечення її безпеки (Бразилія у 60-ті роки, Єгипет і 

Польща у 70-ті роки, Мексика у 80-ті роки, Туреччина, Таїланд, Індонезія у 90-ті 

рр. ХХ ст., Аргентина на початку ХХІ ст.), то переважно мав досить нестійкий 

характер, а період господарського зростання тривав недовго і закінчувався 

початком економічної кризи [106, c. 27-28]. З цього приводу А. М. Гуменюк 

зазначає, що економічна безпека є домінантою або принаймні найважливішою 

характеристикою економіки, і метою розвитку економіки в цьому випадку є 

забезпечення її безпеки [106]. Втім повністю погодитися із такою точкою зору не 

можна, оскільки абсолютизація економічної безпеки приводить до стримування 

розвитку економічної системи, що розглянуто у роботі [277]. Економічна безпека 
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пов’язана із розвитком, забезпечує його сталий характер, але абсолютизувати 

економічну безпеку не варто. Безпека є необхідною для функціонування і розвитку 

економічної системи, а розвиток економічної системи створює передумови для її 

безпеки [310, с. 15]. С. В. Кавун розглядає тісний зв'язок між економічною 

безпекою та розвитком підприємства: за його точкою зору економічна безпека 

суб’єктів господарювання передбачає стійкий розвиток, тобто збалансований і 

безперервний, що досягається за допомогою використання всіх видів ресурсів і 

можливостей, при яких гарантується найбільш ефективне їх застосування для 

стабільного функціонування й динамічного науково-технічного та соціального 

розвитку, запобігання внутрішнім загрозам»  [207, c.6].  

Втім після досягнення певного рівня безпеки подальше намагання 

забезпечити економічну безпеку певної системи стримує її розвиток, протидіє 

навіть позитивним змінам, стає за термінологією Ю. С. Погорелова [371], 

інгібітором розвитку й починає створювати певні загрози. Парадоксально, але саме 

намагання забезпечити економічну безпеку певної системи стає фактором 

зменшення такої безпеки, оскільки стримує систему, обмежує її адаптивні реакції 

та впровадження навіть позитивних змін. Адже якщо розуміти безпеку лише як 

захищеність, то виходить, що розвиток економіки завершений. За такого підходу 

функціонування будь-якої господарської системи неминуче має набути спадного 

характеру.  

У [68, с.17-18] Т. Г. Васильців визначає наступні етапи еволюції поняття 

«економічна безпека» та місця економічної безпеки підприємництва в системі 

безпеки світової та національної економіки: 

прийняття першого нормативно-правового акту з питань безпеки – закону 

«Про національну безпеку» (США, 1934 р.) та створення Федерального комітету з 

економічної безпеки; 

створення міжнародних асоціацій забезпечення міжнародної економічної 

безпеки розвинених країн світу (40-50 рр.); 

прийняття країнами Західної Європи Стратегії економічного методу 

забезпечення національної безпеки; 
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декларування принципів міжнародної економічної безпеки ООН; 

зміна курсу країн колишнього Радянського Союзу на формування ринкової 

системи господарювання; 

прийняття країнами колишнього Радянського Союзу державних 

нормативно-правових актів з питань забезпечення національної економічної 

безпеки; 

прийняття програмно-цільових документів з забезпечення економічної 

безпеки бізнесу (розвинені країни світу) [68, с.17-18]. 

Сьогодні поняття економічної безпеки розглядається як 

загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стійкого 

розвитку та удосконалення структури економіки, створення механізму протидії 

внутрішнім і зовнішнім загрозам. Відповідно пріоритетами в зміцненні безпеки 

країн Західної Європи виступають благополуччя, захищеність громадянина тощо 

[68, c. 12]. 

Початком дослідження категорії «економічна безпека» в Україні прийнято 

вважати 90-ті роки минулого століття. Саме здобуття незалежності, становлення 

ринкової економіки та захист економічних інтересів на рівні держави і суб’єктів 

господарської діяльності певною мірою послугувало відліком для розвитку даного 

наукового напряму [353]. Розуміння безпеки та закріплення її необхідності на всіх 

рівнях в Україні простежується й нормативно. Зокрема, у статті 17 Конституції 

України йдеться про те, що економічна безпека однаково важлива для особи, 

суспільства, держави, а забезпечення економічної безпеки України визнано 

найважливішою функцією держави, справою всього українського народу [235, с. 

6]. Забезпечення економічної безпеки країни не є прерогативою якого-небудь 

одного державного відомства, служби. Вона має підтримуватись усією системою 

державних органів, усіма ланками і структурами економіки [22, с. 39]. 

Продовження дослідження питань економічної безпеки на макрорівні 

привело до появи певних точок зору щодо її розуміння (додаток Б, табл. Б.1). 

Економічна безпека держави, попри наявність різних точок зору щодо її 

трактування, пов’язується із такими поняттями, як збалансованість, стійкість, 
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стабільність дотримання національних інтересів, створення певних умов для 

населення навіть у разі наявності певних загроз та несприятливих умов. 

Подальші дослідження з питань економічної безпеки привели до її 

актуалізації на рівні окремого підприємства. Дослідження економічної безпеки 

підприємства в Україні почалися з робіт Г. А. Пастернака-Таранущенко [353],  

В. А. Забродського [143], Г. В. Козаченко, О. М. Ляшенко, В. П. Пономарьова 

[223], Д. Ковальова [220]. Увага до питань забезпечення економічної безпеки 

підприємства привела до появи декількох точок зору щодо її розуміння у додатку 

Б (табл. Б.2). 

Сьогодні можна виділити декілька підходів до розуміння економічної 

безпеки підприємства. Так, за точкою зору [264, c. 161-162] існують два підходи до 

визначення економічної безпеки: перший підхід заснований на використанні 

понять загрози і захищеності від загроз; другий підхід, уникаючи вживання 

поняття загрози у визначенні безпеки, базується на управлінських або економічних 

поняттях (ефективність, досягнення мети, функціонування, розвиток). Аналогічну 

точку зору висловлює І. М. Зубок [122]: аналізуючи різні підходи до визначення 

цього поняття він дійшов висновку, що переважна їх частина представляє два 

підходи: перший підхід базується на використанні поняття «загроза», а другий – 

поняття «прибуток» [122, с. 8]. На його думку, другий підхід чіткіше відображає 

сутність економічної безпеки суб’єктів підприємництва. Втім, на сьогодні така 

дихотомічна точка зору щодо сутності економічної безпеки підприємства може 

бути визначена як застаріла, оскільки існує доволі значна кількість підходів до 

розуміння економічної безпеки підприємства (рис. 1.1). 

Щодо представлених на рис.1.1 підходів до розуміння економічної безпеки 

підприємства слід сказати таке. Ресурсно-функціональний підхід був одним з 

перших у дослідженні поняття економічної безпеки підприємства. 

Представниками такого підходу є І. П. Мігус, В. Л. Ортинський, З. Б. Живко,  

Т. Г. Васильцев, О. В. Ареф’єва, З. С. Варналій, Є. А. Олейнікова [17, 66, 68, 243, 

305, 335, 507, 513]). У межах ресурсно-функціонального підходу економічна 

безпека підприємства розглядається як найбільш ефективне використання ресурсів 
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для запобігання загрозам і забезпечення стабільного функціонування підприємства 

як сьогодні, так і в майбутньому [507]. 

З. С. Варналій [66] визначає економічну безпеку підприємства як 

забезпечення найбільш ефективного використання ресурсів суб’єкта 

господарювання для запобігання загрозам і створення умов для стабільного 

функціонування основних його елементів. Як стан найбільш ефективного 

використання ресурсів для подолання загроз і забезпечення стабільного 

функціонування підприємства сьогодні і в майбутньому економічну безпеку 

підприємства розглядають О. В. Ареф’єва [17] та Є. А. Олейнікова [335]. На нашу 

думку, ресурсно-функціональний підхід сьогодні не повністю відповідає 

сучасному становищу ринкової взаємодії, існування підприємства в просторі 

ринкових ситуацій та впливу трансформаційних процесів всередині та ззовні 

підприємства, хоча беззаперечно він заслуговує на увагу та став важливим етапом 

у розвитку розуміння поняття економічної безпеки. 

Підходи до розуміння економічної безпеки підприємства 
            
  

Ресурсно-функціональний  
  

Захисний  
  

      
            
  

Стійкісний  
  

Конкурентний  
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Рис. 1.1. Підходи до розуміння економічної безпеки підприємства  

(узагальнено автором на основі [206, 223, 227, 279, 369, 384, 507]) 

 
Класичним у сучасній економічній безпекології є захисний підхід, у межах 

якого економічна безпека підприємства розглядається як захищеність від загроз та 
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ризиків (В. В. Шликов, М. О. Бєндіков, Д. Ковальов, Т. Н. Гладченко, 

О. В. Ілляшенко [38, 92, 206, 245, 510]). Захисний підхід до трактування 

економічної безпеки підприємства є інтуїтивно зрозумілим та найпоширенішим. 

Так у роботах [331, 369, 370] зазначається, що захищеність підприємства та його 

інтересів від загроз і негативного впливу різного характеру виступає ключовою 

результуючою характеристикою, яка максимально повно описує поняття 

економічної безпеки. Втім, захисний підхід має свої обмеження. Так 

О. В. Ілляшенко [206] вказує на обмеження застосування захисного підходу для 

розуміння економічної безпеки: «…не можна не відзначити вузькість підходу, 

оскільки увагу у ньому зосереджено на подоланні різного роду небезпек та загроз і 

пошуку можливостей щодо їхнього попередження. З іншого боку, наявність загроз 

та небезпек практично в усіх сферах діяльності підприємства і необхідність 

їхнього запобігання або попередження забезпечують масштабність підходу, 

вимагають повсякденної роботи не лише персоналу структурного підрозділу з 

економічної безпеки, але й фахівців усіх структурних підрозділів. Адже спектр 

загроз діяльності підприємства дуже широкий ‒ від забезпечення беззбиткової 

роботи підприємства і недопущення розголошування комерційних таємниць до 

збереження його майна і протидії рейдерським захопленням…» [205, с. 48]. Так 

само Г. В. Козаченко та Т. М. Адаменко вважають, що навряд чи доцільно 

пояснювати поняття (економічної безпеки) через результат практичних дій 

(захищеність) [225]. Отже, попри інтуїтивну зрозумілість та емпіричну 

обґрунтованість, захисний підхід не може вважатися універсальним для розкриття 

змісту економічної безпеки підприємства. 

Певні автори пов’язують економічну безпеку підприємства із його стійкістю. 

Так, аналізуючи підходи до проблеми економічної безпеки, С. В. Кавун дійшов 

висновку, що економічна система підприємства складається з декількох 

функціональних складових, які для кожного конкретного підприємства можуть 

мати різни пріоритети залежно від характеру існуючих загроз. На думку 

С. В. Кавуна, основним фактором, який визначає стан економічної безпеки 

підприємства, є наявність стійких конкурентних переваг, які мають відповідати 
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стратегічним цілям підприємства [207, с. 22]. Схожої думки дотримуються 

В. А. Забродський [143], О. І. Барановський [31, 121], які вважають, що економічна 

безпека підприємства визначається сукупністю факторів, що відбивають 

незалежність, стійкість, можливості зростання, забезпечення економічних 

інтересів. 

Конкурентний підхід не є затребуваним в економічній безпеці, але він має 

право на життя. Даного підходу дотримуються В. В. Белокуров [37], 

Н. О. Лоханова [270]. Ключовою умовою досягнення певного рівня економічної 

безпеки в межах зазначеного підходу є наявність конкурентних переваг. На думку 

В. В. Белокурова [37], наявність конкурентних переваг, зумовлених відповідністю 

матеріального, фінансового, кадрового, техніко-технологічного потенціалів і 

організаційної структури підприємства його стратегічним цілям і завданням, 

забезпечує певний рівень економічної безпеки підприємства. Але на нашу думку, 

наявність конкурентних переваг не є гарантією економічної безпеки підприємству, 

що ставить під сумнів розвиток даного підходу взагалі. Емпірично можна довести 

випадки низького рівня економічної безпеки підприємств із певними 

конкурентними перевагами.  

Достатньо відомим в економічній безпекології є гармонізаційний підхід до 

опису економічної безпеки підприємства. Засновники гармонізаційного підходу у 

економічній безпекології – Г. В. Козаченко, О. М. Ляшенко та В. П. Пономарьов 

[223] – пропонують визначати економічну безпеку підприємства як міру 

гармонізації в часі й просторі економічних інтересів підприємства з інтересами 

пов’язаних з ним суб’єктів. Схожої думки дотримувалася на початку своїх 

досліджень економічної безпеки О. М. Ляшенко [279]. На її думку саме 

гармонізація соціально-економічних інтересів є передумовою протистояння 

несприятливим зовнішнім і внутрішнім впливам. Послідовниками 

гармонізаційного підходу можна назвати В. Л. Безбожного [419], 

Н. В. Білошкурську та М. В. Білошкурського [47]. Втім, зазначений підхід, 

незважаючи на свою популярність, на наш погляд, подальшого розвитку не 

отримав та сьогодні не є актуальним. 
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У межах діяльнісного підходу до розуміння економічної безпеки 

підприємства її трактують як стан, який сприяє економічному розвитку і 

стабільності діяльності підприємства, здатність своєчасно, адекватно й без значних 

втрат реагувати на зміни внутрішньої та зовнішньої ситуації та негативний вплив 

дестабілізувальних чинників [132, с. 31]. У межах цього підходу в науковій 

літературі [122, 209] наведено багато тлумачень економічної безпеки 

підприємства. Головним атрибутом визначення економічної безпеки підприємства 

в межах діяльнісного підходу є стан діяльності. На думку Г. В. Козаченко [225], 

стан підприємства є  результатом взаємодії підприємства із суб’єктами 

зовнішнього середовища. М. І. Камлик розглядає економічну безпеку 

підприємства як «…такий стан розвитку суб’єкта господарювання, який 

характеризується стабільністю економічного та фінансового розвитку, 

ефективністю нейтралізації негативних факторів і протидії їх впливу на всіх 

стадіях його діяльності…» [209, с. 9]. Майже тотожне визначення пропонує  

І. М. Зубок [122]. Отже, зазначений підхід є поширеним, але варто погодитися із  

О. В. Ілляшенко [206], що в межах діяльнісного підходу доцільно говорити не про 

тлумачення сутності економічної безпеки підприємства, а про її забезпечення.  

Фінансовий підхід до розуміння економічної безпеки підприємства є дещо 

звуженим, але інтуїтивно зрозумілим та доволі функціональним. Він 

представлений у роботах Б. М. Андрушківа, О. В. Рудницької, І. П. Мойсеєнко,  

О. М. Марченко [126, 310, 403]. Ідея фінансового підходу полягає у пов’язуванні 

економічної безпеки із певними фінансовими показниками діяльності 

підприємства, їхньою стабільністю та співвідношенням із певними граничними 

значеннями (наприклад, прибуток більше 0, ліквідність більше певної граничної 

величини). Втім на рівні індикаторів та наслідків фінансовий підхід дійсно 

відображає економічну безпеку підприємства, але він має результуючий характер – 

зміна фінансових показників є наслідком, а не природою зміни в економічній 

безпеці підприємства. Тому фінансовий підхід, попри його привабливість, через 

штучну спрощеність та інтуїтивну зрозумілість, не може бути використаний для 

пояснення природи економічної безпеки підприємства, хоча зв'язок економічної 
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безпеки та певних фінансових показників у діяльності підприємства є 

беззаперечним. 

Окремі автори не стільки прагнуть створити новий підхід до розуміння 

економічної безпеки підприємства, скільки поглибити розуміння економічної 

безпеки як феномену й тим самим закласти засади її всебічного аналізу.  

Є. І. Овчаренком запропоновано конвергентний підхід до розуміння економічної 

безпеки підприємства [329, 330]. У роботі [369] повно розглянуто існуючі підходи 

до розуміння економічної безпеки підприємства та запропоновано конвергентно-

прагматичний підхід, який на думку авторів є поєднанням та узагальненням 

існуючих напрацювань щодо економічної безпеки підприємства. Аналогічної 

точки зору дотримується О. М. Ляшенко у роботі [279], пропонуючи 

комплементарний підхід до розуміння економічної безпеки підприємства. У межах 

комплементарного підходу економічну безпеку запропоновано розуміти як міру 

економічної свободи підприємства, що досягається внаслідок керованого процесу 

взаємоузгодження економічних інтересів представників як зовнішнього, так і 

внутрішнього середовища підприємства та має на меті протистояння загрозам 

економічній безпеці підприємства та потребує необхідних для такого 

протистояння ресурсів [279]. Логічно дійти висновку, що різні автори  

(О. М. Ляшенко, В. В. Вахлакова, Ю. С. Погорелов, Є. І. Овчаренко [279, 331, 369]) 

фактично пропонують однаковий «синтетичний» підхід до розуміння економічної 

безпеки підприємства, намагаючись органічно та несуперечливо поєднати різні 

підходи. Тому логічно визнати, що комплементарний та конвергентний підходи до 

розуміння економічної безпеки підприємства можуть розглядатися як синоніми. 

Цікаве намагання узагальнити наявні підходи до розуміння економічної 

безпеки підприємства представлене у роботі Є. І. Овчаренка [330]: на основі 

узагальнення наукових підходів до опису економічної безпеки підприємства  

Є. І. Овчаренко доходить висновку, що концептуально всі підходи щодо розуміння 

економічної безпеки підприємства можуть бути поділені на дві принципово різні 

групи: 1) ті, що базуються на концепції безпеки як форми розвитку; 2) ті, що 

базуються на концепції безпеки як форми протистояння суб’єкта загрозам. Схожої 
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думки дотримується О. В. Ілляшенко [206], яка вважає, що всі концепції розуміння 

економічної безпеки поділяються на дві групи: захищеність від різноманітних 

загроз та форма економічного розвитку підприємства. Ми повністю згодні з таким 

висновками, адже на наш погляд, зазначені концепції є базовими в межах наукових 

досліджень предмета пізнання (економічної безпеки підприємства).  

Наявність різних підходів [126, 132, 206, 223, 227, 310, 369, 384, 403] до 

розуміння економічної безпеки підприємства й різних узагальнювальних підходів 

[279, 331, 369] потребує певного їхнього узгодження та формування 

несуперечливої комплексної точки зору з цього приводу. Таке узгодження є 

необхідним, оскільки фактично зазначені підходи є не те, щоб суперечливими (без 

додаткової епістемологічної основи), але все ж таки є конкуруючими. Хоча окремі 

фахівці з безпекології (наприклад, Л. Є. Шульженко [514]) й зазначають про 

відсутність конкуренції в межах підходах до розуміння економічної безпеки, за 

змістом підходів така конкуренція існує  й потребує свого узгодження. 

Сучасний стан вітчизняної сек’юритології потребує формування певної 

єдиної теоретико-методологічної основи до розуміння економічної безпеки 

підприємства. Такою основою пропонується визнати конвенціоналізм, як 

епістемологічний концепт у науковому пізнанні. Конвенціоналізм походить від 

латинського «соnventio», тобто «договір», «угода». Згідно із зазначеною 

концепцією всі несуперечливі наукові (а також філософські) теорії рівною мірою 

прийнятні, і жодна з них не може бути визнана абсолютно істинною, 

спростовуючи інші [387, 395].  

Засновниками концепції конвенціоналізму вважаються Е. Мах, П. Дюркгейм 

[119], Е. Леруа та А. Пуанкаре [387, 395], але міра конвенційності положень 

наукового знання у різних засновників конвенціоналізму є різною. Наприклад, Е. 

Леруа запропонував абсолютний конвенціоналізм, в межах якого всі 

несуперечливі наукові теорії щодо однакового об’єкту дослідження є 

рівноцінними. Втім, абсолютний конвенціоналізм фактично приводить до 

гносеологічного релятивізму: як справедливо зазначають з цього приводу  

Дж. Реале та Д. Антісері [395], якщо прийняти, що всі теорії конвенціональні, то 
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марно говорити про їх об’єктивність, тим більше, що сам факт конвенційності та 

несуперечливості конструює вчений за допомогою ним же визначених категорій. І 

тому абсолютизація конвенціоналізму приводить до повної суб’єктивності в науці 

й неможливості отримати знання, яке має ознаки об’єктивності. Крім того, 

абсолютний конвенціоналізм за Е. Леруа забезпечує узгодженість всіх 

теоретичних конструктів (якщо вони несуперечливі), але принципово не дає 

основи для використання таких знань на прагматичному рівні. Більш зважену 

позицію щодо конвенціоналізму як основи наукового знання та його використання 

у практиці запропоновував  А. Пуанкаре [387]. За його точкою зору основні 

положення будь-якої наукової теорії не є ані синтетичними істинами a priori, ані 

відображенням реальності a posteriori. Тобто А. Пуанкаре вважав, що вони 

представляють собою сутність угоди між науковцями. Єдиною абсолютною 

умовою таких положень має бути тільки їхня несуперечливість [387]. У 

подальшому конвенційність теоретичних положень може бути подолана або 

спростована на основі фальсифікації таких положень (у розумінні К. Поппера 

[377]), але це не заважає розглядати несуперечливі теоретичні концепти як 

гіпотези до факту такої фальсифікації. 

Попри той факт, що історично ідея конвенціоналізму є порівняно новою 

(ХІХ-ХХ століття), вона насправді доволі давно й успішно використовується у 

науці. Будь-яка галузь знань фактично спирається на певні аксіоми, які в межах 

цієї галузі знань вважаються істинними без доказів (більш того, необхідність та 

гносеологічна роль аксіом напряму випливає з другої теореми К. Геделя про 

неповноту формальної системи [468]), і це жодним чином не заважає розвитку 

значної сукупності наук. Класична геометрія Евкліда спирається на аксіоматику 

точки та прямих у просторі, арифметика спирається на аксіоматику Пеано, теорія 

множин спирається (у тому числі) на аксіому об’ємності, класична австрійська 

школа маржиналізму спирається на факт раціональної поведінки економічного 

суб’єкта тощо. І такі аксіоми стають наріжними каменями цілих галузей наук, 

використовуються a priori, дозволяють отримувати нове теоретичне та 

прагматичне знання, хоча й не мають повних теоретичних доказів. Отже, 
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використання конвенціоналізму як теоретичного базису розуміння економічної 

безпеки жодним чином не суперечить методології науки та науковому способу 

пізнання, а навпаки дозволяє поєднати та узгодити між собою існуючі 

напрацювання різних дослідників. 

Отже, проведений аналіз свідчить про наявність різних підходів до 

розуміння економічної безпеки підприємства, й кожен з таких підходів має своє 

обґрунтування й передбачає певне розуміння економічної безпеки підприємства. 

Кожен з зазначених підходів має право на існування, містить аргументацію щодо 

розуміння економічної безпеки підприємства. Наявність декількох підходів не 

ставить під сумнів жоден з них в межах конвенціоналізму, оскільки така ситуація у 

економічній безпекології сьогодні не суперечить епістемологічним засадам у науці 

та відповідає ситуації конкуренції «науково-дослідницьких програм» І. Лакатоса 

[262]. Якщо розглядати наявні підходи до розуміння економічної безпеки 

підприємства з гносеологічної точки зору на засадах конвенціоналізму, то 

фактично співвідношення між ними може описуватися або в межах «наукової 

парадигми» Т. Куна [259], або в межах «науково-дослідницьких програм»  

І. Лакатоса [262]. Різниця у підходах Т. Куна [259] та І. Лакатоса [262] стосовно 

наявних точок зору та окремих підходів до розуміння економічної безпеки 

підприємства представлена у таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 

Співвідношення між існуючими підходами до розуміння економічної 

безпеки підприємства у межах концепцій Т. Куна та І. Лакатоса  

Підхід зсуву наукової парадигми  
Т. Куна 

Підхід конкуренції науково-
дослідницьких програм І. Лакатоса 

1. Підходи засновані на імперативних 
аксіоматичних  поняттях.  
2. Підходи засновані на атрибутивних 
характеристиках.  
3. Синтетичні підходи 
(комплементарний, конвергентний, 
конвергентно-прагматичний).  

1. Підходи щодо розуміння безпеки як 
форми економічного розвитку 
підприємства. 
2. Підходи щодо розуміння безпеки як 
захищеності від різноманітних загроз. 

 

Джерело: запропоновано автором на основі [132, 206, 279, 330, 369, 384] 
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В межах зсуву наукової парадигми за Т. Куном розуміння економічної  

безпеки є суперечливим, й фактично у розвитку безпекології відбувається перехід 

від одного підходу до іншого, при цьому один вибраний підхід до розуміння 

економічної безпеки фактично унеможливлює використання іншого. 

Наприклад, одночасне розуміння економічної безпеки в межах атрибутивних 

характеристик за О. В. Ілляшенко [206] як стану, процесу та характеристики є 

доволі утрудненим, для суб’єкту сприйняття економічної безпеки необхідним є 

вибір певного атрибуту та його подальше використання. 

Певним подоланням цього є розвиток синтетичних підходів, який 

простежується в різних роботах [206, 330, 369] В межах синтетичних підходів 

передбачається намагання конвенційно поєднати існуючі точки зору щодо 

економічної безпеки підприємства й тим самим збагатити її розуміння в 

безпекології. Такі спроби слід визнати доволі вдалими, принаймні саме 

синтетичний або конвергентний погляд на сутність економічної безпеки має свої 

перспективи: шляхом поєднання існуючих підходів сформувати комплексне повне 

розуміння економічної безпеки підприємства та закласти його як основу для 

інструментального базису економічної безпеки підприємства. 

Якщо брати за основу розуміння  економічної безпеки підприємства підхід  

І. Лакатоса, то, очевидно, що мова йде про конкуренцію між дихотомічними 

найбільш розповсюдженими поглядами на природу економічної безпеки – або як 

форми розвитку, або як захищеності від загроз. За змістом та природою такі 

підходи суперечать один іншому, хоча конвенційно обидва вони є внутрішньо 

несуперечливими та доволі обґрунтованими. Але як на теоретичному, так і на 

прагматичному рівнях безпекології суб’єкт економічної безпеки повинен зробити 

свій вибір щодо розуміння економічної безпеки. Й саме цей вибір буде в 

подальшому використаний як основа для оцінювання економічної безпеки, її 

забезпечення, вибору необхідних інструментів тощо.  

Отже, економічна безпека підприємства може розглядатися у 

гносеологічному розумінні дуалістично. З одного боку, вона може розглядатися на 

доволі абстрактному рівні у тезаурусу сучасної сек’юрітології з урахуванням 
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наявних атрибутів до її природи. І тоді потребує узгодження наявність різних 

точок зору щодо природи та змісту економічної безпеки підприємства. Але, з 

іншого боку, економічна безпека має цілком прагматичну міру актуалізації на рівні 

конкретного підприємства у вигляді відсутності ризиків або загроз, відсутності 

збитків чи наслідків фактів негативного впливу суб’єктів внутрішнього або 

зовнішнього середовища. І у такій ситуації економічна безпека підприємства й 

концепти, які її пояснюють, цілком відповідають критерію фальсифікованості 

знання, запропонованого К. Поппером [377]. Намагання уточнити розуміння та 

природу економічної безпеки підприємства не є самоцінністю, а є лише 

фундаментом для її підтримки на прагматичному рівні. Тому за результатами 

аналізу атрибутивної природи економічної безпеки підприємства та аналізу 

наявних підходів до її розуміння економічну безпеку підприємства запропоновано 

розглядати як як здатність підприємства існувати в просторі небезпечних ситуацій 

з урахуванням становища ринкової взаємодії, за рахунок адекватного 

усвідомлення небезпек і загроз та здійснюваного розвитку за результатами їхнього 

подолання. 

Таким чином, на засадах обмеженого конвенціоналізму А. Пуанкаре [387] 

розглянута можливість використання різних існуючих підходів до розуміння 

сутності економічної безпеки підприємства, що дало змогу визначити 

співвідношення між підходами до розуміння економічної безпеки підприємства, 

можливість їхнього спільного вибору та змістову пов’язаність у межах 

конвенціональних концепцій Т. Куна [259] та І. Лакатоса [262]. На засадах 

конвенціоналізму показано, що розуміння економічної безпеки є конвенційно-

суб’єктивним, оскільки суб’єкт економічної безпеки може взяти за основу існуючі 

теоретичні положення, які або будуть змінювати одне інше в межах концепції 

зсуву парадигми за Т. Куном [259] від імперативно обґрунтованого розуміння 

економічної безпеки до синтетичного або конвергентного її розуміння, або такі 

теоретичні напрацювання конвенційно будуть конкурувати між собою («безпека-

розвиток» та «безпека-захищеність»), якщо взяти за основу концепцію І. Лакатоса 

[262]. Теоретична цінність такого результату полягає в узагальненні та 
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структуризації теоретичного базису економічної безпеки підприємства, визначенні 

співвідношень між окремими його положеннями та можливості їхнього спільного 

використання.  

 

1.2. Система економічної безпеки підприємства: сутність, підходи до 

опису, принципи побудови 

 

Економічна безпека підприємства не є його станом, який виникає природно. 

Навпаки, формування та підтримка такого стану підприємства потребують 

цілеспрямованих дій, суб’єктом яких на рівні підприємства виступає система 

економічної безпеки. 

Сьогоднішні економічні реалії потребують від підприємств впровадження 

сучасних інструментів захисту своєї діяльності, а забезпечення економічної 

безпеки стає однією із головних цілей управління. Аксіоматично можна визнати, 

що економічна безпека є важливою для підприємства, а стан економічної безпеки є 

передумовою досягнення та збереження сталих фінансових результатів діяльності 

підприємства. Втім, властивість економічної безпеки не є підприємству 

іманентною, економічна безпека не виникає природно. Навпаки, через вплив 

значної кількості загроз та ризиків у внутрішньому та зовнішньому середовищі 

підприємства необхідними є цілеспрямовані зусилля для забезпечення економічної 

безпеки підприємства. Суб’єктом таких  зусиль виступає система економічної 

безпеки підприємства (далі – СЕБП), оскільки вона здійснює вплив на елементи 

внутрішнього середовища підприємства, процес прийняття рішень, формує певну 

управлінську реакцію підприємства на певні ризики та загрози. Її вивчення є 

необхідним як для розуміння системотворення, так і для дослідження об’єктивних 

закономірностей організації та функціонування, закономірностей та наявних 

зв'язків в СЕБП.  

Сьогодні економічна безпека підприємства входить до сфери інтересів ще 

декількох наук, а міждисциплінарні запозичення тільки збагачують понятійно-

категоріальний апарат економічної безпеки. В сучасній економічній науці постійно 
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вирішуються питання та триває створення теоретичного базису  системотворення. 

Але в економічній літературі, як іноземній, так і вітчизняній відсутня єдність 

поглядів вчених щодо розуміння СЕБП. Розуміння СЕБП базується на 

загальнонауковому розумінні поняття «система» й має відштовхуватися від нього. 

Сьогодні поняття системи є одним з найбільш складних та багатозмістовних у 

науці. Втім, представляється доцільним навести наявні точки зору щодо його 

розуміння у додатку Б (табл. Б.3). 

Проведене дослідження підходів до розуміння поняття «система» вказує на 

той факт, що навіть нині немає єдиного його тлумачення. В роботах [206, 330] всі 

підходи до трактувань поняття «система» умовно поділено на три групи: як 

комплекс процесів та явищ (як об’єкт управління); як засіб дослідження процесів 

та явищ (не як об’єкт управління); як штучно створений комплекс елементів 

(системотехніка). Таким чином, Є. І. Овчаренко та О. В. Ілляшенко [206, 330, 332] 

виділили ключові денотати, які пояснюють сутність системи. Слід погодитись із Г. 

П. Щедровицьким [518], який пропонує розглядати систему з використанням 

системних категорій «єдності», «елементів» та «структури», додаючи згодом 

категорію «процес». Отже, незважаючи на наявність різних змістовних точок зору 

щодо розуміння поняття системи, ключовими денотатами в її визначенні є такі: 

елементи, зв’язки, процес, явища, взаємодія, структура, властивості, цілісність. 

Проведений контент-аналіз поняття системи дає змогу уточнити зміст 

поняття СЕБП. Але перед таким уточненням слід провести чітке розрізнення 

економічної безпеки підприємства як системи та СЕБП. На жаль, до сьогодні в 

окремих наукових працях [66, 68, 353, 445] ці поняття – економічна безпека як 

система та СЕБП – безпідставно змішуються, що приводить до термінологічної 

плутанини та змістової неточності. Економічна безпека підприємства з позицій 

системного підходу розглядається як самостійна система, що має структуру, 

сукупність елементів, зв’язки, взаємодію із зовнішнім та внутрішнім середовищем. 

Але за зв’язками завжди стоять процеси, які є причинною розвитку та 

функціонування як СЕБП, так і систем взагалі. Прийнято вважати, що СЕБП є 

невід’ємною частиною соціально-економічної системи. Соціально-економічна 
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система постійно знаходиться під впливом трансформаційних процесів, що 

зумовлює зміну параметрів СЕБП. Зміна параметрів на макро-, мезо-, мікрорівні 

призводить до появи конкретної ситуації, що потребує відповідних аналітичних 

інструментів для її ідентифікації, оцінювання змін та розроблення управлінського 

рішення. Отже, як висновок щодо розрізнення аналізованих понять, можна сказати 

таке: економічна безпека характеризує стан, потребу, умови (залежно від 

вибраного її атрибутивного характеру згідно з [206]) стосовно підприємства і 

дійсно має системну природу.  

На сьогоднішній день у наукових працях вітчизняних вчених поняття СЕБП 

є підстави визнати достатньо розкритим (додаток Б, табл. Б.4). Наявність значної 

кількості точок зору щодо розуміння поняття СЕБП, по-перше, свідчить про її 

складність як об’єкта вивчення та формування, по-друге, потребує певного 

узагальнення таких підходів. Таке узагальнення із формуванням синтетичного 

конвергентного підходу до розуміння СЕБП проведене в роботі Є. І. Овчаренка 

[329, с. 228], який поділив підходи до тлумачення поняття «системи економічної 

безпеки» на такі групи:  

підходи, які не відштовхуються від будь-яких системологічних постулатів, 

тобто мають конотативний сенс і не мають ознак системності при розгляді 

зазначеного поняття; 

підходи, у яких поняття «система економічної безпеки» використано у 

відповідності до теорії систем та їх різновидів; 

підходи у межах теорії безпеки соціальних систем [329, с. 95]. 

Слід погодитися з таким поділом підходів до розуміння системи економічної 

безпеки. Так, представниками першої групи підходів до тлумачення поняття СЕБП 

є С. М. Шкарлет [507], Ю. Г. Кім [215, 217], М. І. Камлик [209],  

А. А. Кириченко [216], О. Л. Коробчинський [240]. Відповідно до теорії систем та 

їх різновидів розглядають поняття СЕБП А. М. Гуменюк [106], В. А. Рач [393, 

394], Є. І. Овчаренко [329, 330, 331], О. В. Ілляшенко [206], С. В. Кавун [207]. 

Підходи в межах теорії безпеки соціальних систем запропоновані  

В. А. Ліпканом [267], Г. А. Мінаєвим [301], В. Ф. Жмеренецьким [138]. 
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За результатами проведеного аналізу Є. І. Овчаренко пропонує 

конвергентний підхід до створення СЕБП [329]. У конвергентному підході увагу 

зміщено з позиції об’єкта пізнання на позицію суб’єкта пізнання сутності процесів 

забезпечення економічної безпеки підприємства. Конвергентний підхід, як вважає 

Є. І. Овчаренко [329, с. 224], є методологічним підходом у безпекології, який 

покликаний надати тлумачення основним безпекологічним поняттям та розкрити 

аспекти безпекозабезпечувальної діяльності на підприємстві у єдиному 

аксіологічному просторі. За Є. І. Овчаренком СЕБП становить сукупність 

вибірково залучених до соціально-економічної взаємодії суб’єктів й об’єктів 

економічної безпеки підприємства; правил, принципів та процедур такої взаємодії, 

що визначаються безпекозабезпечувальними потребами, здібностями та 

функціями суб’єктів безпеки [329, c. 119]. Парадигмальні, синтагматичні та 

прагматичні аспекти конвергентного підходу до розуміння системи економічної 

безпеки підприємства за Є. І. Овчаренком подані в табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 

Аспекти розуміння СЕБП за Є. І. Овчаренком (узагальнено за [329, 330]) 

Аспект Зміст аспекту  
Парадигмальний 
 
 

Переміщує акцент уваги з позиції об’єкта пізнання на 
позицію суб’єкта пізнання сутності безпекозабезпечувальних 
процесів на підприємстві. 

Синтагматичний 
 
 
 
 
 

Пов’язаний із визнанням та використанням феномену 
конвергенції та конвергентної схожості у соціальних групах, 
що пов’язані з безпекозабезпечувальною діяльністю на 
підприємстві. Пов’язаний зі створенням та функціонуванням 
системи економічної безпеки підприємства на основі 
інтервенції положень теорії функціональних систем. 

Прагматичний 
 

Пов’язаний з можливостями вирішувати практичні завдання 
безпекозабезпечувальної діяльності на системній основі. 

 

Схожої точки зору дотримується Г. П. Ситник [421], який пропонує 

розглядати концептуальні, практичні та ціннісні аспекти безпеки, що розкривають 

онтологічні, гносеологічні та аксіологічні її основи. На нашу думку, 

методологічний підхід, запропонований Є. І. Овчаренком [330], є необхідно 



45 
глибоким та повністю розкриває аспекти безпекозабезпечувальної діяльності на 

системній основі. 

Узагальнюючи сучасні підходи до розуміння сутності СЕБП, можна зробити 

висновок, що в умовах сучасного функціонування підприємств, розглянуті підходи 

не враховують повною мірою специфіку глобалізаційних, геополітичних та 

трансформаційних процесів. На наш погляд, опис системи економічної безпеки 

підприємства з використанням традиційних методологічних підходів обмежує 

застосування діагностики та ідентифікації трансформаційних процесів, які є 

невід’ємною частиною змін та перетворень на підприємстві. Мінливість 

зовнішнього середовища створює для підприємства появу конкретних ситуацій, 

що несуть значну кількість загроз та ризиків. СЕБП постійно взаємодіє з зовнішнім 

середовищем, а зовнішнє середовище має постійний вплив на СЕБП, який 

проявляється саме через загрози. Це дає підстави стверджувати про зв'язок СЕБП 

із загрозами та простором ситуацій, який проявляється через здатність 

підприємства існувати в просторі небезпечних ринкових ситуацій з урахуванням 

становища ринкової взаємодії, за рахунок усвідомлення небезпек та загроз й 

їхнього подолання з боку СЕБП. 

Запорукою ухвалення або реалізації якісного управлінського рішення з 

урахування непередбачених обставин в СЕБП є ідентифікація певних загроз в 

просторі ситуацій, що потребує використання різних підходів до розуміння СЕБП. 

Використання різних підходів, з одного боку, дає змогу розглядати СЕБП з точки 

зору системи, яка має структуру, сукупність елементів, взаємодію із зовнішнім та 

внутрішнім середовищем; з іншого боку, використання різних підходів щодо 

розуміння СЕБП дозволяє використовувати різні аналітичні інструменти для 

ідентифікації змін зовнішнього та внутрішнього середовища на підприємстві з 

метою прийняття управлінського рішення, яке найбільше відповідає конкретній 

ситуації.  

Проведений аналіз розуміння поняття СЕБП дає змогу визначити ключові її 

детермінанти: загрози, ризики, сукупність елементів, принципи, взаємозв’язки, 

інтереси, захищеність. Одним з ключових детермінантів у розумінні економічної 
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безпеки підприємства та природи дії СЕБП є поняття загрози та ризику. Навіть 

окремий підхід до розуміння економічної безпеки підприємства – захисний – 

власне й базується саме на понятті загрози. Існуючі точки зору щодо розуміння 

поняття загрози та ризику як одних з фундаментальних у безпекології представлені 

у табл. Б.5 та табл. Б.6 додатку Б. 

Дослідження зазначених понять «загроза» та «ризик» дає змогу їх розрізнити 

за смисловим наповненням, хоча окремі дослідники, наприклад О. І. Линник та 

Н. В. Артеменко [264, с. 162], вважають, що загроза – це реалізований за 

небажаним варіантом ризик. На нашу думку, слід провести чітке розрізнення, 

окреслити поле дослідження та розділити зазначені поняття. 

На думку І. П. Мігус [303, с. 32], окремі науковці схильні ототожнювати 

поняття «загрози» та «ризику». Різниця поміж економічною небезпекою та 

загрозою, на її думку, визначається зміною можливості втрати, перетворенням 

потенційної можливості в реальну дійсність [303, с. 32]. 

Загроза, на думку деяких авторів (О. В. Мороз, Н. П. Карачина, А. А. Шиян 

[314], М. М. Єрмошенко [129], В. Ф. Жмеренецкий, К. Д. Полулях [138], 

В. А. Ліпкан [267],) є конкретною і безпосередньою формою небезпеки. Інший 

підхід до розуміння загрози пропонує їх розглядати як певну цілеспрямовану 

подію, що має вплив на результати діяльності (І. П. Мігус, С. М. Лаптєв [303], 

В. В. Крутов [254]). 

Слід погодитися з Є. І. Овчаренком [331], що використання загрози, як 

певного прагматичного фільтру реальності, дозволяє наділити небезпеку певними 

суб’єктивними атрибутами, які є зрозумілими для певного суб’єкта пізнання. 

Таким чином, Є. І. Овчаренко пропонує розглядати поняття «загроза» як певний 

інструмент для суб’єктивного усвідомлення небезпек і визначення, на основі 

цього, характеристик станів безпеки [331].   

Аналіз літературних джерел [106, 264, 267, 303, 314, 369, 525] щодо 

розуміння поняття ризику дає змогу визначити такі підходи: по-перше, як 

результат впливу загроз [264, 303, 335]; по-друге, як ймовірності настання 

небезпеки [106, 267, 314, 525]. Отже, процес пізнання системи економічної безпеки 
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має ґрунтуватися на категорії загрози, а ризик, у свою чергу, виступає результатом 

впливу загроз. Розмежування понять «загроза» та «ризик»  дозволяє нам перейти 

до розгляду інших детермінантів системи економічної безпеки підприємства. 

СЕБП як і будь-яка система має свою структуру, яка розглядається у розрізі 

окремих змістових елементів такої системи. Елементом системи може вважатися її 

складова або самостійна частина, яка є єдиним цілим і не підлягає подальшому 

поділу в межах певного дослідницького завдання та виконує певні функції, 

взаємодіє з іншими частинами системи [23]. 

На основі проведеного дослідження та узагальнення підходів до 

декомпозиції змісту СЕБП можна стверджувати, що, незважаючи на велику їхню 

кількість, всі вони так чи інакше зводяться до таких класичних підходів, як 

ресурсний, функціональний, комплексний та процесний. Причому аналіз 

складників (елементів) дає можливість виділити функціональний підхід як 

найпопулярніший. Але серед дослідників відсутні єдині погляди на структуру 

СЕБП. Це зумовлене тим, що по-різному розуміються елементи СЕБП. Різне 

розуміння складових як елементів при структурній побудові СЕБП деякими 

науковцями призводить до поширення кількості підходів до декомпозиції змісту 

СЕБП.  

Аналіз наукових джерел у табл. Б.7 додатку Б дозволяє виділити складники 

(елементи) СЕБП, які можна згрупувати за наступними ознаками: 

за видами ресурсів [207, 526]; 

за компонентами економічної безпеки [104, 238, 417, 507];  

за поєднанням об’єктів та суб’єктів [116, 206, 489]; 

за функціональними ознаками системи [329, 330, 524]. 

З вищезазначеного напряму випливає, що одним з підходів до виділення 

складників СЕБП є ресурсний підхід. Такий погляд є цілком логічним, адже для 

результативного функціонування будь-якої системи потрібні певні ресурси. З 

цього приводу Г. А. Пастернак-Таранушенко [353], розглядаючи категорійний 

апарат економічної безпеки, зазначає, що своєчасне представлення необхідної 

кількості матеріальних, фінансових, трудових ресурсів є запорукою формування 
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системи стабільного розвитку людини та суспільства. В межах ресурсного підходу 

різні вчені акцентують увагу на різних ресурсах ключового характеру. Так, 

С. В. Кавун [207] при побудові СЕБП пропонує кадрові ресурси однією із 

основних функціональних складових економічної безпеки суб’єктів 

господарювання. Він справедливо вважає, що професійна команда менеджерів 

здатна реорганізувати збитковий суб’єкт господарювання і вивести його в лідери і, 

навпаки, безграмотне керування, халатне виконання обов’язків, відсутність 

трудової дисципліни можуть призвести прибуткове підприємство до банкрутства 

[207, с. 35]. Погоджуючись із такою точкою зору і визнаючи ключову роль 

персоналу підприємства у формуванні результатів його діяльності, втім, 

зазначимо, що повністю абсолютизувати персонал підприємства як його ресурс у 

системі економічної безпеки не варто, оскільки й інші ресурси – матеріальні, 

інформаційні, фінансові – теж мають свою цінність та заслуговують на увагу під 

час побудови системи економічної безпеки підприємства. 

Ресурсний підхід щодо структурування СЕБП простежується й у роботі  

Л. М. Худолій [490], яка до складу СЕБП відносить суб'єкти, об'єкти, механізм 

реалізації безпеки на підприємстві та складові (фінансова, інформаційна, техніко-

технологічна, кадрова, правова). Причому фінансову складову Л. М. Худолій 

вважає найбільш важливою, оскільки фінансова стабільність свідчить про 

забезпеченість підприємства власними фінансовими ресурсами. Погоджуючись із 

ідеєю важливості фінансових ресурсів для сталого функціонування підприємства, 

все ж таки зазначимо, що в контексті економічної безпеки підприємства його 

фінансові ресурси мають результуючий характер, і тому зводити функціонування 

СЕБП тільки до фінансової складової некоректно. 

Виділення складників СЕБП за функціональними ознаками системи 

запропоновано у роботах [329, 330, 524]. Функціональний підхід до виділення 

складників СЕБП необхідно визнати найпопулярнішим. Досліджуючи аспекти 

побудови та представлення СЕБП, Є. І. Овчаренко [329] пропонує три абстрактні 

моделі, система в яких збудована на основі трьох різних системотворних факторів 

з мінімально необхідною кількістю традиційних елементів та взаємозв’язків. До 
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таких системотворних факторів Є. І. Овчаренко відносить ціль, функцію та 

поведінковий стереотип. Спираючись на постулати теорії функціональних систем 

у побудові СЕБП, Є. І. Овчаренко [329] припускає наявність певного 

поведінкового стереотипу, а значить і людини, у складі кожного з елементів 

системи. У свою чергу, на його думку, кожен з елементів системи, основою будови 

якого є людина з певним поведінковим стереотипом, здатний до рефлексії та 

усвідомленої самостійної діяльності з організації та управління у системи СЕБП. 

На думку Є. І. Овчаренка [329], ядром функціонування цих елементів є виключно 

розумова діяльність людей, але разом із тим створення СЕБП на основі 

поведінкового стереотипу як системотворного фактору найбільш доцільно тоді, 

коли на підприємстві превалює найбільш складний з організаційної точки зору 

захисний тип розуміння економічної безпеки. 

Ресурсно-функціонального підходу дотримується і Н. П. Сисоліна [417, 

c. 37], яка пропонує певний склад елементів системи економічної безпеки при 

проведенні оцінки та аналізу її рівня. Для максимально повного відображення 

змісту СЕБП більш коректною представляється ідея об’єктивізації, яка 

представлена у роботі О. В. Ілляшенко [206]. Відповідно до такої ідеї сама СЕБП 

має доволі абстрактний характер, але щодо конкретного підприємства така система 

об’єктивізується у функціонуванні спеціалізованого підрозділу, який займається 

забезпеченням економічної безпеки підприємства – функціонального відділу, 

департаменту або іншого підрозділу. Саме така ідея дозволяє в подальшому 

здійснювати дослідження трансформацій СЕБП як на концептуальному, так і на 

прагматичному рівнях.  

Погоджуючись із функціональним підходом до виділення складників СЕБП 

в принципі, О. В. Ілляшенко [206] пропонує об’єктно-суб’єктний підхід до 

виділення таких складників. На її думку об’єктно-суб’єктний підхід у 

структуруванні системи економічної безпеки збільшує конкретику 

безпекозабезпечувальної діяльності підприємства, створює когнітивне підґрунтя 

для побудови системи і має яскраво виражений прагматичний аспект [206, с. 202]. 

У загальному вигляді, на думку О. В. Ілляшенко [206], структура СЕБП становить 
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собою сукупність суб’єктів, об’єктів та способів їхнього захисту, зв’язки та 

відносини між якими визначаються виконуваними системою функціями та 

режимом функціонування [206, с. 106]. Схожої точки зори дотримуються 

О. С. Хринюк [489], Л. М. Худолій [490], С. О. Грунін [104], І. П. Шульга [513]. 

Ряд науковців [104, 209, 444, 482, 496, 525] пропонують різні підходи до 

розуміння СЕБП: від розуміння СЕБП як сукупності здійснюваних заходів [209, 

444, 496, 525] до представлення такої системи у вигляді окремих виконуваних 

функцій або принципових моделей забезпечення безпеки окремих об’єктів або 

протидії існуючим загрозам різної природи [104, 482]. Окремі автори [134, 135, 

136, 161] намагаються поєднати «елементний» та «діяльнісний», або 

«функціональний» [205, 330] та «структурний» підходи [104, 444, 496] у розумінні 

СЕБП, описуючи розуміння такої системи водночас як з точки зору її складу за 

видами безпеки щодо окремих об’єктів, так і з точки зору відображення дій у такій 

системі. Отже, зміст та підходи до опису СЕБП докладно розглянуто у вітчизняній 

економічній безпекології.  

Функціональний підхід до розуміння системи простежується й у роботах 

С. В. Філиппової [478]. На її думку, під управлінням трансформаціями системи 

розуміється збалансована система функцій та засобів, необхідних і достатніх для їх 

виконання, де кожна функція виражається в обов'язках та відповідальності, а 

засоби – в правах і можливостях учасників трансформаційних процесів. На думку 

С. В. Філиппової, структура та функції управління знаходяться між собою в 

діалектичній єдності: кожній функції управління відповідає певне структурне 

утворення і навпаки. Будь-яка зміна виробничого процесу відбивається в зміні 

структури виробничої і керуючої систем, що обумовлено вимогою відповідності 

об'єкта управління. Структура та функції – це взаємопов'язані частини цілісної 

системи, кожної її ланки. Структура формується, визначаючи місце організаційних 

елементів, тим самим вона обумовлює напрям і характер їх взаємодії (функції). У 

міру накопичення змін у функціях змінюються і організаційні елементи 

(структура). Ролі структури і функцій протилежні: структура відображає статику і 

стійкість системи, а функція – її динаміку і розвиток [478]. 
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СЕБП, як і будь-яка система, має свою структуру, яка розглядається в розрізі 

окремих змістових елементів такої системи, які виконують певні функції, 

взаємодіють з іншими частинами системи. Тому в умовах прийнятого 

функціонального підходу до представлення СЕБП питання функцій та об’єктів у 

СЕБП постає ключовим важливим завданням дослідження. При цьому доцільно 

забезпечити поєднання структурного та функціонального підходів до розуміння та 

побудови СЕБП. 

Методологічним підходом для відображення сутності СЕБП в умовах її 

трансформації нами запропоновано структурний функціоналізм Т. Парсонса та 

Р. Мертона [395], які спиралися на класичні концепції Г. Спенсера [147] та 

Е. Дюркгейма [119]. Ключовою ідеєю структурного функціоналізму є ідея 

порядку, тобто іманентне прагнення систем підтримувати власну рівновагу, 

взаємоузгоджувати різні елементи. Даний методологічний підхід широко 

використовується в соціології та соціокультурної антропології, розглядаючи 

суспільство як соціальну систему, що має свою структуру та механізм взаємодії 

структурних елементів, кожний з яких виконує власні функції. Структурний 

функціоналізм побудовано на розумінні та дослідженні об’єктів аналізу, 

суб’єктивних та об’єктивних передумов. До об’єктів аналізу відносяться 

стандартизовані явища, тобто соціальні ролі, процеси, інститути, культурні звичаї, 

традиції, реакції та інші. Суб’єктивними передумовами є мотиви, цілі діяльності 

індивідів, які повинні бути враховані при дослідженні системи. Об’єктивними 

передумовами необхідно визначити функції та дисфункції. 

Використання структурного функціоналізму для представлення та розуміння 

СЕБП постає методологічно цілком правомірним. По-перше, як зазначено в 

роботах [330, 206], СЕБП має антропний характер, тобто в такій системі людина є 

не просто елементом, а системоутворювальним елементом. По-друге, СЕБП є 

різновидом соціально-економічної системи, що має свою структуру та механізм 

взаємодії структурних елементів, які виконують певні функції. По-третє, як вже 

зазначалося, в процесі трансформації СЕБП змінюється структура та функції 

виконувані системою, тобто СЕБП не залишається незмінною, але іманентно 
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прагне підтримувати власну рівновагу. По-четверте, як об’єктивна передумова, в 

результатах трансформацій СЕБП можуть виконуватися не тільки функції, але й 

проявлятися дисфункції, які згідно з працями А. І. Пригожина [382] можуть 

розглядатися як організаційні патології. Такі дисфункції можуть проявлятися як у 

результатах трансформацій СЕБП, так і в процесі дезорганізації системи. Тому 

окремим доволі цікавим питанням є вивчення дисфункцій (патології) у результатах 

та в процесі трансформації СЕБП. 

Для дослідження трансформацій СЕБП з урахуванням методології 

структурного функціоналізму запропоновано взяти за основу об’єктно-

функціональний підхід до розуміння СЕБП із зміщенням акценту досліджень на 

об’єкти управлінського впливу в СЕБП. При цьому СЕБП трактується як цілісна 

сукупність елементів – функцій, суб’єктів, об’єктів та методів – та зв’язків між 

ними, функціонування яких спрямоване на всебічне забезпечення економічної 

безпеки підприємства, уникнення наявних загроз та попередження загроз та 

ризиків у майбутньому (рис. 1.2).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2. Система економічної безпеки підприємства (вигляд на основі  
об’єктно-функціонального підходу)  

(запропоновано на основі [104, 134, 206, 209, 444, 482, 496, 507, 525]) 
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який ілюстровано на рис. 1.2, дозволяє в подальшому розглядати трансформації 

такої системи як зміну та комбінування зазначених її елементів. 

Однією з важливих умов реалізації трансформацій СЕБП є узгодження 

об’єктів, методів і функцій, оскільки трансформаційні процеси відбуваються не 

відокремлено, а у взаємозв’язку елементів у складі СЕБП. Тобто необхідно 

відслідковувати зміни в змісті самої системи на конкретний об’єкт з визначеними 

методами і функціями, а й опосередкований вплив на інші об’єкти та їх взаємну 

відповідність новому фактичному стану трансформованих об’єктів у СЕБП.  

Потребує уточнення зміст СЕБП у вигляді комбінування окремих функцій та 

об’єктів такої системи. Функції СЕБП забезпечують виконання її завдань, а 

об’єкти у складі СЕБП конкретизують об’єкт управлінських зусиль в контексті 

завдань та призначення СЕБП. Визначення функцій виконувані в СЕБП має 

дискусійний характер. Так у своїх дослідженнях В. Г. Алькема [4] до функцій 

системи економічної безпеки відносить адміністративно-розпорядницьку, 

організаційно-технічну, господарсько-розподільну, науково-методичну, обліково-

контрольну, інформаційно-аналітичну, соціально-кадрову, освітню, організаційно-

управлінську, планово-виробничу. В роботі [414] визначено функції планування, 

організації, мотивації та контролю, що відображають процес реалізації 

управлінської діяльності щодо економічної безпеки.  

На думку З. Б. Живко [134, c.38], система економічної (як і будь-якої іншої) 

безпеки підприємства виконує дві основні функції: превентивно-профілактичну та 

оперативно-інформаційну. Превентивно-профілактична функція спрямована на 

виконання сукупності взаємопов'язаних заходів для створення середовища, що 

забезпечує безпечний розвиток підприємства та реалізується через виконання 

загальних заходів безпеки. Ця функція виконується суб'єктами економічної 

безпеки підприємства у повсякденній роботі за звичним графіком згідно з 

тактичними та операційними планами [134, c.38].Оперативно-інформаційна 

функція СЕБП реалізується шляхом виконання спеціальних заходів з безпеки [134, 

c.38]. 
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Такому підходу до виділення функцій СЕБП, який подано у роботі  

З. Б. Живко [134, 135, 137], не суперечить інший підхід до виділення складу 

функцій СЕБП, який розглянуто в роботі [206]. Варто розрізняти функції СЕБП та 

функції управління СЕБП. У роботі О. В. Ілляшенко [206] визначає в складі 

функцій СЕБП функції моніторингу, аналітичну, попереджувальну, контрольну та 

організації. Щодо функцій управління СЕБП О. В. Ілляшенко [206] пропонує 

розглядати частину функцій управління загальними, тобто класичними функціями 

управління будь-яким об’єктом (планування, організація, аналіз, мотивація, 

контроль), а частину – специфічними (оцінювання, тестування, нормативізація, 

нормалізування, цілепокладання), вибір та зміст яких визначається специфікою 

СЕБП як об’єкта управління [206, с. 276].  

Ми повністю погоджуємося зі складом функцій, представлених у роботі 

[206, с. 276], але вважаємо за доцільне доповнити їхній склад. Зміст розглянутих 

функцій СЕБП представлено у табл. Б.8 (загальні функції) та у табл. Б.9 

(специфічні функції) додатку Б. 

Так, на наш погляд, до загальних функцій ми пропонуємо віднести такі: 

планування, аналітична, облікова, прогнозування, контрольна, організаційна, 

регулювання. До спеціальних пропонуємо віднести функції, які властиві лише 

системі економічної безпеки підприємства такі, як цілепокладання, моніторинг, 

нормативізація, формалізування, попереджувальна, мотивація, адаптація. 

Кожна з виконуваних функцій в СЕБП має свою об’єктну прив’язку, тобто 

реалізується стосовно певних об’єктів управлінського впливу в СЕБП, що дозволяє 

відстежувати зміни в змісті самої системи економічної безпеки підприємства з 

точки зору здійснення процесів її функціонування: уточнення змісту впливу 

(функція) або уточнення його об’єкту (об’єкт управлінського впливу). Такі об’єкти 

управлінського впливу в СЕБП представлені на рис. 1.3. Докладно об’єкти 

управлінського впливу в СЕБП розглянуто в монографії [188, с. 53-57]. 

І нарешті безпекозабезпечувальна діяльність СЕБП реалізуються за 

допомогою відповідних управлінських рішень, які впливають на об’єкти СЕБП 
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Об’єкти управлінського впливу  

у системі економічної безпеки підприємства 
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Рис. 1.3. Об’єкти управлінського впливу у СЕБП  
(сформовано на основі [4, 78, 206, 330, 404, 490, 505]) 

 

(об’єкти) через суб’єктів СЕБП, із залученням суб’єктів управління різних рівнів 

(суб’єкти) та потребує застосуванням необхідних методів (методи). Щодо 

суб’єктів управління СЕБП, то вони докладно представлені в роботах [206]. 

Переважна частина дослідників [205, 206] визначає внутрішніх та зовнішніх 

суб’єктів управління СЕБП, але в межах нашого дослідження увагу приділено 

внутрішнім суб’єктам. Серед основних суб’єктів, що впливають на окремі об’єкти 

СЕБП, можна виділити власників, менеджерів різних рівнів та виконавців. Але вся 

множина менеджерів різних рівнів не є однорідною сукупністю, оскільки в СЕПБ 

складається з топ-менеджерів, керівників підрозділів, керівників проектних груп.  

Особливе місце у СЕБП займають методи, оскільки саме за їхньою 

допомогою суб’єкти управління здійснюють вплив на визначені об’єкти у складі 
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СЕБП. У теорії управління [206, 310, 356] виділяють адміністративні, економічні, 

соціально-психологічні, технологічні методи. В роботах [206, 310, 339, 356] при 

дослідженні систем економічної безпеки різного рівня виділяють три основні 

групи методів управління: адміністративні, економічні, соцільно-психологічні. В 

роботі [339] групу методів управління в системі економічної безпеки доповнено 

інституційно-правовими, організаційно-технологічними, інформаційними 

методами. 

До методів управління фінансово-економічною безпекою, на думку  

І. П. Мойсеєнко та О. М. Марченко [310], відносять адміністративні, економічні, 

соціально-психологічні. Під адміністративними методами розуміють прямий 

вплив на об’єкт управління, який базується на використанні адміністративної 

влади та примусу. Формою для адміністративних методів  виступають внутрішні 

нормативні акти та регламенти: накази, розпорядження, інструкції, правила тощо. 

До групи економічних методів відносять методи, які характеризуються непрямим 

впливом на об’єкт управління через його економічні інтереси шляхом 

матеріального стимулювання. У свою чергу, соціально-психологічні методи 

доповнюють адміністративні та економічні методи та базуються на 

закономірностях функціонування людської психіки, мотивах соціальної поведінки 

людини. Соціально-психологічні методи включають різноманітні засоби 

соціального орієнтування та регулювання, групової динаміки, вирішення 

конфліктних ситуацій, гуманізації та демократизації праці. Такі методи спрямовані 

на формування задоволення працею, сприятливого морально-психологічного 

клімату в колективі, розвиток особистості, соціальний захист працівників тощо. За 

їх допомогою здійснюється управління поведінкою [310, c.78-79]. 

Виходячи з сутності та призначення СЕБП, викликає зацікавленість 

інформаційний метод управління в складі СЕБП. Інформаційні методи традиційно 

передбачають створення механізму оперативного реагування на загрози 

інформаційній безпеці та запобігання поширенню негативної інформації про 

підприємство [339]. Заходами щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки 

даною групою методів виступають: аналіз, облік комерційної інформації; 
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створення надійної системи захисту інформації та каналів її проходження; 

використання сучасних технологій захисту інформації (систем кодування і 

шифрування) [339, с. 229-230].  

Отже, за результатами аналізу [206, 310, 339, 356] стосовно методів як 

елементів СЕБП, які призначені для здійснення впливу на об’єкти у складі СЕБП, 

на безпосереднє усунення негативного впливу на підприємство, нами 

запропоновано використовувати адміністративні, економічні, соціально-

психологічні та інформаційні (табл. 1.4).  

Дослідження СЕБП повинно спиратися не тільки на визначення підходу до її 

розуміння, але й місця такої системи в системі управління підприємства взагалі. 

СЕБП існує не у відриві від системи управління підприємством, навпаки, така 

система поряд із іншими важливими елементами є складником системи управління 

підприємством в цілому. 

У роботі [205, с. 174] зазначено, що залежно від детермінант СЕБП може 

бути підсистемою системи управління підприємством або її надсистемою (рис.1.4, 

1.5). Варто погодитися із зазначеним, тому що залежно від статусу та мети 

функціонування СЕБП визначається її місце у системі управління підприємством. 

Таблиця 1.4 

Призначення окремих груп методів управління у СЕБП [206, 310, 339, 356] 

Група методів Призначення 

Адміністративні Прямий вплив на об’єкт управління, базуються на 
використанні адміністративної влади та примусу. 

Економічні Непрямий вплив на об’єкт управління через його економічні 
інтереси шляхом матеріального стимулювання. 

Соціально-
психологічні 

Непрямий вплив на персонал на основі закономірностей 
функціонування людської психіки, впливу на мотиви 
соціальної поведінки людини, використання різноманітних 
засобів соціального орієнтування та регулювання, групової 
динаміки, вирішення конфліктних ситуацій, гуманізації. 

Інформаційні Створення механізму оперативного реагування на загрози 
інформаційній безпеці та запобігання поширенню негативної 
інформації про підприємство. 
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Тому дослідження трансформацій СЕБП необхідно здійснювати за двома 

напрямами: як окремої функціональної підсистеми у складі системи управління 

підприємством; як окремої системи із своїм складом, структурою, зв’язками між 

елементами тощо. Аналіз СЕБП як складової частини системи управління 

підприємством потребує визначення її місця, ролі в системі управління. У свою 

чергу, розуміння СЕБП як відокремленої системи дозволяє визначити зміни її 

складу та структури в контексті забезпечення її дієздатності.  

 

Рис. 1.4. СЕБП як підсистема системи управління підприємством  

за О. В. Ілляшенко [205, с. 174] 

 

 
 

Рис. 1.5. СЕБП як надсистема системи управління підприємством  

 за О. В. Ілляшенко [205, с. 175] 
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Не можна відкидати логічний зв'язок між розміром підприємства та 

побудовою системи економічної безпеки на ньому. СЕБП не може бути 

універсальною незалежно від особливостей діяльності підприємства. Існуюча 

залежність об’єктивізації СЕБП від його розміру подана в табл. 1.5. 

Таблиця 1.5 

Залежність об’єктивізації системи економічної безпеки  

підприємства від його розміру [206] 

Розмір 
підприємства 

Об’єктивізація СЕБП 

Малий Власник або керівник, рішення приймаються як правило 
одноосібно, відсутній регламент діяльності, а завдання її 
забезпечення явно не виписано 

Середній Окрема посадова особа або функціональний підрозділ, які 
підпорядковані вищому керівництву підприємства або його 
власникам, переважно проста з реактивним реагуванням на 
основні загрози об’єктам безпеки, може віддаватися на аутсорсинг 

Великий Окремий самостійний підрозділ або сукупність підрозділів, які 
підпорядковані вищому керівництву підприємства або його 
власникам, має регламент своєї діяльності та виконує широке 
коло завдань (від виявлення, прогнозування та попередження 
загроз до конкурентної розвідки та контррозвідки в межах 
законодавства) 

Надвеликий Масштаб системи є значним завдяки наявності значної кількості 
об’єктів безпеки. Складність системи висока, у СЕБП 
виконуються всі функції у повному обсязі. Обсяг заходів із 
забезпечення економічної безпеки підприємства, які 
розробляються та реалізуються за кожною функцією системи  за 
певними процедурами, великий 

 

Розмір підприємства є не єдиним чинником, що впливає на побудову СЕБП. 

Іншими важливими чинниками є агресивність зовнішнього середовища, 

привабливість підприємства для зовнішніх недружніх поглинань тощо. Більш 

докладно чинники, які впливають на побудову системи економічної безпеки 

підприємства, та характер впливу таких чинників представлений у дослідженні 

[206]. Отже, зміна розміру підприємства, так само, як і істотна зміна його 

зовнішнього або внутрішнього середовища, повинні вести до цілеспрямованих 

змін та трансформацій у СЕБП. 
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СЕБП має бути побудована цільовим чином, вона не формується органічно, 

не еволюціонує під впливом внутрішніх рушійних сил (хоча й може деградувати 

під впливом об’єктивних закономірностей). Отже, СЕБП є продуктом 

цілеспрямованих управлінських зусиль. Тому заслуговують на увагу принципи, 

згідно з якими така система має бути побудована. В табл. Б.10 додатку Б 

представлено аналіз літературних джерел щодо виділення принципи побудови 

СЕБП. 

Проведене дослідження підходів щодо визначення принципів побудови 

СЕБП засвідчує наявність значної кількості точок зору. Побудова СЕБП, на думку 

І. П. Мігус [243, 305], Н. С. Іванова [160], Н. П. Сисоліної [417], 

М. І. Копитько [238], Е. Е. Ібрагімова [159] повинна здійснюватися на основі 

дотримання таких базових принципів, як законність, безперервність, системність, 

комплексность, взаємодія, плановость. С. В. Кавун [207, c. 40-44] виділив таку 

сукупність принципів побудови СЕБП: законності, стратегічної мети, ієрархії, 

декомпозиції суб’єктів та об’єктів, взаємозв’язаності та взаємодії, вартісної оцінки 

об’єктів, базовості (системності), замкнутості, динаміки, реальності. В своїй роботі 

О. В. Ілляшенко [205, c. 215] зазначає такі принципи забезпечення економічної 

безпеки на підприємстві: системності, обґрунтованості, достатності, своєчасності, 

бажання захищатися, спільного застосування принципів, вміння захищатися. 

Заслуговує на увагу дослідження Е. Е. Ібрагімова [159], який спираючись на 

думку І. В. Больботенко [53], розглядає шість блоків принципів організації системи 

економічної безпеки, а саме цільові, структурні, функціональні, процесні, 

операційні та системні принципи. Синтез та поєднання зазначених принципів 

дозволило Е. Е. Ібрагімову [159] виділити такі принципи побудови СЕБП: 

законності, системності побудови, економічної доцільності, ефективності 

управлінських рішень, результативності, оптимізації витрат, обґрунтованості, 

комплексності, збалансованості, своєчасності, безперервності, постійного 

моніторингу, активності, координації і взаємодії, централізації, інтегрованості, 

спрямованості на стратегічні цілі, об’єктивності, оперативності і динамічності, 

варіативності, адекватності реагування, адаптивності, гнучкості управління, 
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розвитку і вдосконалення, стимулювання і відповідальності. На основі 

узагальнення та систематизації існуючих точок зору до визначення принципів 

побудови СЕБП нами запропонований уточнений перелік принципів (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 

Принципи побудови СЕБП  

(побудовано автором на основі узагальнення [160, 206, 238, 305, 335, 417]) 

Принцип Зміст принципу 
Принцип 
системності та 
комплексності 

Кожен елемент системи може бути розглянутий як  
джерело та загроза економічній безпеці 

Принцип 
гнучкості 

Визначає здатність суб’єктів СЕБП підприємства швидко 
змінювати модель забезпечення економічної безпеки (або модель 
захисту) залежно від характеру, поведінки та загроз 

Принцип 
декомпозиції 
суб’єктів та 
об’єктів 

Виділення суб’єктів та об’єктів на основі декомпозиції, вивчення 
їх властивостей, що надає можливість для подальшої 
ефективного дослідження розвитку та функціонування СЕБП 

Принцип 
раціональності 
та економічної 
ефективності 

Витрати на організацію та функціонування системи безпеки не 
повинні перевищувати доходи бізнесу 

Принцип 
постійного 
моніторингу 

Постійний системний моніторинг зовнішнього середовища 
підприємства з метою своєчасного виявлення та ідентифікації 
загроз економічним інтересам підприємства 

Принцип 
оперативності 
і динамічності 

Система управління економічною безпекою повинна 
забезпечувати швидку реакцію підприємства на появу реальних і 
потенційних загроз і своєчасне прийняття відповідних 
управлінських рішень 

Принцип 
варіативності 

Кожне управлінське рішення в сфері економічної безпеки має 
розроблятися в декількох альтернативних варіантах, враховуючи 
певні критерії 

Принцип  
адаптивності 

Система управління економічною безпекою підприємства, її 
елементи повинні адаптуватися до зміни факторів зовнішнього і 
внутрішнього середовищ підприємства 

 

СЕБП як елемент внутрішнього середовища та складовий елемент системи 

управління підприємством не є самоцінною. Вона повинна давати певний 

результат, вона призначена для убезпечення підприємства від загроз та ризиків та 

створення й підтримки стану його економічної безпеки. Саме це є метою 
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функціонування СЕБП. Питання щодо того, наскільки мета СЕБП створює зміст 

такої системи, залишається дискусійним. Наприклад, в роботі [22] зазначається, 

що мета завжди є в системі, але не завжди мета виступає системотворним 

фактором. В. Г. Алькема дотримується іншої точки зори [111], й відносить мету до 

базових системоутворюючих факторів, що відображає призначення СЕБП.  

На наш погляд, мета будь-якої системи все ж таки заслуговує бути визнаною 

системотворчим фактором, оскільки формулювання такої мети має критично 

важливий для створення та функціонування системи характер – саме мета системи 

буде головним орієнтиром під час її побудови та головним критерієм, на основі 

якого буде перевірятися функціонування системи в подальшому, будуть 

прийматися рішення щодо необхідності удосконалення такої системи тощо.  

Таким чином, на основі проведеного дослідження та узагальнення підходів 

до виділення елементів та побудови СЕБП показано, що всі існуючі підходи до 

побудови СЕБП більшою чи меншою мірою пов’язані з класичними підходами, 

зокрема ресурсним, функціональним, процесним. Разом із тим показано, що 

єдиний погляд щодо структури СЕБП сьогодні відсутній. Методологічним 

підходом для відображення сутності СЕБП в умовах її трансформації 

запропоновано структурний функціоналізм Т. Парсонса та Р. Мертона [395]. З 

урахуванням методології структурного функціоналізму в роботі запропоновано 

взяти за основу об’єктно-функціональний підхід до розуміння СЕБП із зміщенням 

акценту досліджень на об’єкти управлінського впливу в СЕБП. 

СЕБП повинна відповідати особливостям діяльності підприємства, 

структура та наповнення СЕБП не є універсальними, СЕБП змінюється разом із 

зміною зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, рівня загроз, 

розміру підприємства тощо. Отже, СЕБП може досягати мети свого 

функціонування за допомогою трансформацій, які є не тільки процесом 

перетворення, а й процесом становлення системи. Перехід на новий рівень 

функціонування і розвитку СЕБП відбувається під впливом зовнішнього 

середовища та потребує зміни змісту СЕБП. Тому трансформаційні процеси в 

СЕБП заслуговують на додаткову увагу. 
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1.3. Методологічний базис трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства 

 

Економічна безпека у наш час перетворилася на найважливішу умову 

діяльності вітчизняних підприємств. Забезпечення економічної безпеки сьогодні 

стає однією з головних цілей управління підприємством. З одного боку, це сприяло 

формуванню та розвитку безпекознавства, а з іншого, саме безпекознавство 

сприяло залученню уваги до проблематики економічної безпеки [228, с. 6-7]. В 

наукових колах [132, 228, 329, 330, 393] висувається ідея, що з накопиченням 

знань, як і будь-який науковий напрям (але істинний), сукупність положень та 

знань  щодо економічної безпеки має перетворюватися на науку – економічну 

безпекологію – галузь знань про природу економічної безпеки об’єктів 

(національна економіка, регіон, галузь, підприємство), її джерела та передумови, 

оцінювання та забезпечення [228]. Проте на сьогодні не можна вважати, що 

економічна безпекологія остаточно сформована в окремий науковий напрям. 

Розвиток безпекознавства сприяв формуванню безпекознавчої парадигми, 

яка в сучасній науковій літературі розглядається в такий спосіб: 

комплекс ідей, цілей, функцій, принципів і методів, за допомогою яких 

вивчають явища та процеси забезпечення безпеки та ефективного функціонування 

систем безпеки, тобто безпекотворення з урахуванням антропогенних і 

кібернетичних чинників [267, с. 15]; 

комплекс ідей, цілей, функцій, принципів і методів, за допомогою яких 

вивчають явища та процеси забезпечення функціонування систем безпеки з 

врахуванням впливу на результати їх функціонування антропо-соціокультурних і 

кібернетичних чинників [545]. 

На думку Є. І. Овчаренка [329], похідним поняттям від безпекознавчої 

парадигми є поняття методологічного базису системи економічної безпеки. 

Методологічний базис, на його думку, є сукупністю напрямів, за якими ведуться 

наукові дослідження у межах безпекознавчої парадигми [329, с. 225]. В роботі 

[279] до методологічного базису системи економічної безпеки віднесено концепції, 
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теорії, підходи, принципи, методи та інструменти. С. В. Мочерний визначає 

методологічний базис як сукупність теоретичних й емпіричних конструкцій, які у 

поєднанні теорії та практики цілісно характеризують певне поняття або явище 

[317, с. 43]. На думку Ю. С. Погорелова [368], методологічний базис містить 

емпіричну, теоретичну основу, понятійно-категоріальний апарат, основні гіпотези, 

правила логічного висновку тощо.  

Зважаючи на необхідність дослідження трансформацій у СЕБП, для 

забезпечення повного та комплексного характеру такого дослідження 

представляється доцільним створити методологічний базис дослідження 

трансформацій СЕБП з урахуванням визначеного об’єкта та предмета 

дослідження. Процес пізнання, як основа будь-якого наукового дослідження, є 

складним і вимагає концептуального підходу на основі певної методології. 

Найбільш важливим для методології науки є визначення проблеми, побудова 

предмета дослідження і наукової теорії, перевірки істинності результатів [255, 

с. 65].  

У роботі [267, с. 20] визначено, що предметом науки безпекознавства є певне 

коло об’єктивних закономірностей забезпечення безпеки, які стосуються 

соціально-правових, організаційно-управлінських, психологічних та 

синергетичних аспектів відносин безпеки і різних сферах суспільного буття. А 

суттєвим складником безпекознавчого підходу є процеси безпекотворення — 

трансформація окремих структур на системи безпеки та їх наступна інтеграція до 

загальної системи національної безпеки, яка у свою чергу може бути інтегрована 

до іншого рівня (системи регіональної безпеки, системи економічної безпеки 

тощо) [267, с. 21]. Таким чином, предметом безпекознавства є також 

трансформації, що відбуваються в системах безпеки різних рівнів, тобто зміни у 

статусі суб’єктів управління системами безпеки, міжсистемних зв’язків, 

функціонального призначення, завдяки яким вони перетворюються з об’єкта 

безпеки на суб’єкт [267, с.15].  

Ми вважаємо, що для виконання своїх завдань СЕБП фактично є 

підсистемою апарату управління, оскільки вона здійснює вплив на елементи 
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внутрішнього середовища підприємства, процес прийняття рішень, формує певну 

управлінську реакцію підприємства на певні ризики та загрози. Тому від такої 

системи цілком природно очікувати ініціювання, планування, впровадження та 

контролю керованих змін, які за якістю або за сутністю мають бути визнані 

трансформаціями. Тому трансформації є такими, що впливають на стан 

підприємства, його апарату управління та системи економічної безпеки, з одного 

боку, та, з іншого боку, такими що є залежними від керованого впливу апарату 

управління й відбуваються у об’єктах управління, мають специфічний перебіг або 

протікання. Ці обставини зумовлюють орієнтацію досліджень системи економічної 

безпеки зі споглядально-забезпечувальних в активно-діяльнісні [419, 420], що є 

підґрунтям для вивчення процесів та результатів впливу таких процесів у 

досліджуваній системі, яка знаходиться під постійним впливом зовнішнього й 

внутрішнього середовища.  

Як аксіоми подальшого дослідження приймемо два твердження, які не 

мають повного теоретичного обґрунтування (хоча й легко відстежуються на основі 

застосування причинно-наслідкового аналізу), але мають достатнє емпіричне 

підґрунтя: 

економічна безпека як стан та спроможність підприємства не виникає сама 

по собі, і не є природною для підприємства, навпаки у разі відсутності коригуючих 

впливів саме стан небезпеки, незахищеності, впливу загроз є актуальним для 

підприємства (розглянуто у роботі [330]), а забезпечення економічної безпеки 

потребує цілеспрямованих зусиль з боку підприємства, і суб’єктом забезпечення 

економічної безпеки підприємства є система економічної безпеки; 

СЕБП не залишається незмінною, вона еволюціонує, розвивається, 

змінюється відповідно до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі 

підприємства, і для того, щоб забезпечити свою функціональність та дієвість, 

система економічної безпеки повинна отримувати адекватні трансформації щодо 

свого складу, структури, форми та функцій виконувані системою.  

Надані твердження обґрунтовують доцільність вивчення питання 

трансформацій СЕБП. Його зміст полягає у розкритті причинної, цільової основи 
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трансформацій СЕБП, їхнього змісту, причин виникнення та можливих результатів 

таких трансформацій, а також розроблення певного інструментарію управління 

трансформаціями СЕБП.  

З урахуванням вищезазначеного та за результатами аналізу наукових джерел 

[138, 206, 330, 370, 404, 443, 450, 505] розроблено методологічний базис 

трансформацій СЕБП, який представлено на рис. 1.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Методологічний базис трансформацій СЕБП 

Джерело: запропоновано автором  

 

Таке представлення методологічного базису трансформацій СЕБП (рис. 1.6) 

є логічно структурованим, включає теоретичний та емпіричний рівень. 

Рівнозначність теоретичного та емпіричного рівня методологічного базису 

трансформацій СЕБП пояснюється тим, що основою вітчизняної методології та 

організації наукових досліджень є теоретичний рівень, який представлений 

вивченням сутності явищ, процесів та фактів, встановленням сутності явищ та 

об’єктів й об'єктивних їхніх закономірностей, а наступним рівнем є емпіричне 
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підтвердження результатів, встановлених на теоретичному рівні. Західний підхід 

до наукових досліджень навпаки віддає перевагу емпіричному рівню досліджень 

(наприклад, у межах популярного методу системної емпірики [550]), а для 

пояснення результатів емпіричних досліджень застосовують теоретичний рівень 

пізнання. У методологічному базисі трансформацій СЕБП теоретичний та 

емпіричний рівень дослідження розглядаються як рівнозначні, вони доповнюють 

один одного. 

У теорії пізнання в межах філософсько-методологічних дисциплін для 

пояснення окремих галузей знання використовуються поняття «гносеологія» та 

«епістемологія». В цілому ці поняття є синонімічними, але в неокласичній 

філософії їх прийнято розмежовувати [395, 476]. Визнається, що гносеологія 

вивчає відношення «об’єкт-суб’єкт», а епістемологія вивчає відношення «об’єкт-

знання» [395, 476]. Тому в межах дослідження запропоновано досліджувати саме 

епістемологічні засади трансформації СЕБП як предмету досліджень.  

Коментуючи порядок формування методологічного базису трансформацій 

СЕБП, слід зазначити таке. Важливою сферою у дослідженні трансформацій СЕБП 

є формування понятійно-категоріального апарату, який має бути розкритий для 

коректності подальшого дослідження. Необхідно визнати обмеженість або 

відсутність теоретичних та прикладних досліджень щодо трансформацій в 

економічній безпекології, тому понятійний апарат потребує уточнень. До 

понятійного-категоріального апарату належать такі поняття: «трансформація», 

«система економічної безпеки підприємства», «трансформація» (стосовно 

зазначеної системи), «діагностування трансформацій», «моделювання 

трансформацій», «управління трансформаціями». Зазначені поняття формують 

структуру дослідження, виходячи із запропонованого методологічного базису.  

Передусім потребує визначення трансформації як міждисциплінарного 

поняття, його епістемологічних засад та теоретичної основи. Трансформація 

відображає зміну певного об’єкта у часі. При цьому сам об’єкт може бути доволі 

складним й мати системний характер (наприклад, суспільство в цілому, соціально-

економічна система). Слово «трансформація» (transformatio ) у перекладі з 
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латинської означає «перетворення» [340, с. 294 ]. Тому в науковій літературі часто 

зустрічається саме термін «перетворення», а не трансформація. За допомогою 

етимологічного аналізу  «транс» — це «через», а «ція» — це рух, формування. Ю. 

М. Осіпов та колектив авторів [340] пропонують визначати трансформацію як рух 

від форми до форми через заперечення старої форми й формування нової форми 

через заперечення-формування [340, с. 294 ]. Втім, таке трактування трансформації 

представляється дещо обмеженим. 

Поняття трансформації є міждисциплінарним. Воно широко 

використовується у природничих науках, зокрема в медичних, біологічних, 

сільськогосподарських науках особливе місце займає дослідження генетичної 

трансформації [528]. Ще в 1944 році в результаті експерименту О. Евері, 

К. Маклеод, М. Маккарті виявили ДНК і започаткували термін «трансформація» 

для характеристики певних процесів у клітинах [528]. У сучасній 

біотехнології трансформація означає фенотипові зміни, викликані експресією 

чужорідного гену в організмі, тобто генетична модифікація клітини шляхом 

введення і подальшої експресії в ній чужорідного генетичного матеріалу [528]. У 

сільськогосподарських науках використовують та розглядають методи генетичної 

трансформації рослин, що дає можливість запроваджувати нові підходи до селекції 

[59, 260].  

У гірничих та геологічних науках поняття трансформації також знайшло 

своє відображення, зокрема використовується поняття трансформації гірських 

порід, тобто процеси зміни вихідних утворень у результаті метасоматозу, яке 

відбувається завдяки привнесенню одних і виносу інших хімічних компонентів 

[42, 284]. У математичних науках існують відомі перетворення Фур’є [269, 483] та 

перетворення Лапласа [269, 402]. 

Поняття трансформації використовують у метеорології в контексті 

трансформації повітряних мас (поступова зміна властивостей повітряних мас) 

[426]. У технічних науках поняття трансформації теж знайшло своє використання 

й розглядається стосовно, наприклад, перетворення перемінного струму за 

допомогою трансформатора [470]. Поняття «трансформація» присутнє навіть у 
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теорії перекладу та лінгвістики: застосування різноманітних лексичних та 

граматичних трансформацій розглядається під час перекладу [139]. 

Міждисциплінарний характер поняття трансформації підтверджується його 

імплементацією не тільки у природничі, але й у суспільні науки. В юридичних та 

політичних науках трансформація має своє використання в теорії трансформації. 

Причому слід зазначити, що, на думку В. А. Рибакова [407], сутність 

трансформації в юридичній літературі визначається, як один із способів 

перетворення норм міжнародного права в норми внутрішньодержавного [407, с. 35 

]. Поняття «трансформація» присутнє навіть в теорії перекладу та лінгвістики: 

застосування різноманітних лексичних та граматичних трансформацій 

розглядається під час перекладу [139]. 

Отже, трансформація принципово має характер міждисциплінарного 

поняття. На наш погляд, потребує більш детального розгляду вивчення поняття 

трансформації в контексті СЕБП, трансформації як соціально-економічного 

феномену, явища, змісту такого процесу, теоретичних основ та концептів. 

Вивчення природи трансформацій СЕБП є необхідним як для розуміння процесів 

системотворення СЕБП, так і для дослідження об’єктивних закономірностей та 

функціонування, закономірностей та наявних причино-наслідкових зв'язків у 

СЕБП.  

Для забезпечення термінологічної точності та коректності використовуваних 

термінів слід одразу встановити співвідношення між поняттями трансформації та 

трансформаційного процесу. Змістовно ці поняття є тотожними, оскільки за своєю 

природою трансформація як зміна представляє собою процес, отже має часову 

тривалість. На нашу думку, трансформаційний процес на відміну від 

трансформації відображає динаміку функціонування та розвитку систем. У межах 

нашого дослідження трансформацію необхідно розглядати і як процес, і як 

результат. Отже, з цього можна дійти висновку, що об’єм поняття трансформації є 

більшим, ніж об’єм поняття трансформаційного процесу. В межах дослідження 

більш виправданим є використання поняття трансформації, яке має 
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досліджуватися у двох площинах: як процес здійснюваних перетворень СЕБП; як 

результат та наслідки таких перетворень щодо СЕБП. 

Ми повністю погоджуємось із М. В. Пампурою [351], який вважає, що 

використання категорії «трансформаційний процес» є продуктивним для аналізу 

змісту й особливостей процесів. На його думку, ця категорія є нейтральною 

стосовно оцінки динаміки та напрямів соціального процесу, оскільки не має 

зайвого ідеологічного навантаження, дозволяє більш адекватно проаналізувати 

основні чинники, виявити основні тенденції змін та можливі напрями змін [351, с. 

39]. Отже, саме поняття трансформації не містить якісної оцінки, є емоційно 

нейтральним, не містить конотативного й тим більш пейоративного аспектів щодо 

свого розуміння. У межах дослідження трансформація розглядається традиційно 

як зміна чого-небудь, перетворення системи різного масштабу [98, 351, 381, 405, 

443, 479]. Така трансформація має міру спрямованості, джерело походження та 

спричинена внутрішніми або зовнішніми факторами. 

Традиційно, в економіці поняття трансформації більшою мірою 

розглядається на макрорівні в контексті структурних перетворень макросистем. 

Структурні перетворення суспільства та економіки цікавили науковців багатьох 

поколінь [146, 381, 512, 552]. Причому невід’ємне відношення поняття 

трансформації до суспільства та соціально-економічної системи в цілому надає 

йому ознак загальносистемності та потребує визначення його феноменального 

значення.  

Поняття трансформації як соціально-економічного феномену має 

інституціональне значення та знаходиться на перехресті наукових підходів. Так в 

економічних науках трансформація розглядається як якісна зміна економічної 

системи [98, 120, 214, 281]. Часто трансформацію розглядають як домінуючу 

ознаку суспільства на певний історичний момент його розвитку (трансформаційне 

суспільство) [146, 512, 552]. Феномен трансформаційного суспільства є 

відправною точкою різних наукових теорій, які складають дві основні групи. 

Перша група включає теорії, в яких процеси трансформації є предметом 

самостійного дослідження (теорія систем, концепція перехідної економіки, теорія 
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циклів, теорія катастроф тощо), друга група містить теорії, відповідно до яких 

трансформація розглядається як внутрішня складова процесів глобальної 

економічної динаміки (еволюційний та цивілізаційний підходи) [405, с. 9]. 

Безумовно, з точки зору дослідження трансформації як самостійного поняття, 

становить інтерес перша група теорій.  

Наукові дослідження, в яких трансформації є предметом самостійного 

дослідження, представлені роботами багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, 

зокрема Дж. Гелбрейта, Д. Белла, І. Валлерстайна, Е. Тоффлера, П. Штомки, Т. В 

Заславської, Л. П. Євстигнєєвої, Н. О. Макашевої, Ю. М. Осіпова,  

В. М. Полтеровича, В. М. Геєця, С. А. Єрохіна, Г. М. Поченчука, Н. І. Гражевської, 

С. В. Філипової, Е. Т. Гайдара, Ю. К. Ольсевича, І. В. Бураковського,  

Т. І. Рудченко тощо. Однак, незважаючи на широке коло питань, досліджених 

науковцями, слід відзначити, що загальнотеоретичні та практичні аспекти 

дослідження трансформацій не є вивченими повністю, та окремі з них мають 

дискусійний характер. Розробки щодо природи трансформацій СЕБП взагалі є 

слабо вивченими, і таке завдання, зважаючи на його актуальність, потребує свого 

вирішення.  

СЕБП (як різновид соціально-економічної системи) є відкритою системою, і 

тому така система знаходиться під постійним впливом зовнішнього й 

внутрішнього середовища, що позначається на її стані та умовах управління 

системою, змінюючи її кількісні та якісні параметри. Це, у свою чергу, приводить 

до прояву різних процесів та системних перетворень в СЕБП. У свою чергу, 

перебіг будь-яких процесів у системах, з одного боку, породжується наявністю 

неоднорідностей, відмінностей і протиріч, а з іншого – призводить до виникнення 

нових внутрішніх і зовнішніх протиріч. Наявність і характер зміни цих протиріч 

складають первинну, глибинну причину – суть виникнення небезпеки для системи 

[138, с. 72]. В основі явища безпеки лежить закладена природою потреба в 

самозбереженні систем (як і небезпеки), але доповнена здатністю системи 

протидіяти небезпеці [138, с. 18]. Варто погодитися з Є. І. Овчаренком [330]: 

«…потребою системи економічної безпеки підприємства є прагнення до рівноваги 
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(шляхом видозміни системних параметрів) соціально-економічної системи, у 

межах якої функціонує система економічної безпеки підприємства та її оточення, 

відповідно до критеріїв забезпечення економічної безпеки, встановлених самою 

соціально-економічною системою (підприємством). Це прагнення зумовлене 

проявами неврівноваженості в соціально-економічній системі, і саме прояви 

неврівноваженості слугують сигналом до «втручання» системи економічної 

безпеки підприємства» [330, c. 190]. Отже, тут Є. І. Овчаренко опосередковано 

зазначає, що система прагне до незмінності свого стану шляхом видозміни 

системних параметрів під впливом внутрішніх та зовнішніх причин, що 

визначають умови її розвитку та функціонування. Таким чином, можна говорити 

про незмінність дієвості та призначення СЕБП, яке має бути забезпечено зміною 

параметрів її функціонування внаслідок певних причин. Отже, з цього боку 

трансформації СЕБП постають невід’ємною умовою її успішного тривалого 

функціонування. 

У роботі [443] зазначається, що в процесі перетворення будь-якої системи на 

неї впливають внутрішні й зовнішні причини. Вплив таких причин по-різному 

проявляються в різних системах. Так, до зовнішніх причин відносяться зміни 

зовнішнього середовища як середовища існування системи, які викликають 

функціональні зміни елементів системи. Тому, на думку науковця, неможливо 

тривале існування незмінної системи, тобто будь-яка зміна, як би повільно та 

непомітно вона не протікала, неминуче призводить до якісної зміни системи. 

Причому зміни зовнішнього середовища можуть відбуватися як незалежно від 

системи, так і під впливом самої системи. Наступною зовнішньою причинною є 

активний вплив середовища на систему, що призводить до проникнення в систему 

чужих для неї об'єктів, які призводять до функціональних змін окремих елементів. 

Останнім чинником пропонується вплив системи на зовнішнє середовище, яке 

викликає сильну реакцію на систему. У цьому випадку зміни системи 

відбуваються завдяки впливу системи на середовище й здійсненню впливу 

середовища на систему [443, с. 178]. 
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До внутрішніх причин, які мають вплив на процеси перетворення будь-якої 

системи відносять такі: 

безперервне кількісне зростання диференційованих елементів системи в 

обмеженому просторі, в результаті чого загострюються протиріччя між ними; 

поява автономних елементів, підструктур, підсистем, які можуть створити 

потужні вузли внутрішніх протиріч як з системою, так і між собою; 

накопичення «помилок» та «збоїв» у відтворенні собі подібних (наприклад, 

мутації в живих організмах). Якщо елемент – «мутант» більшою мірою відповідає 

середовищу, то він починає розмножуватися. Це і є виникнення нового, що вступає 

в протиріччя зі старим; 

припинення росту та відтворення складових елементів системи, в результаті 

чого система гине [443, с. 178].  

Необхідно додати таку внутрішню причину, що впливає на процеси 

перетворення системи, як зміна зв’язків між елементами у складі системи та зміни 

таких зв’язків. Зміна зв’язків між елементами породжує нові за змістом та 

характером відносини у системі навіть за умов незмінності її елементного складу, 

що може приводити до зміни властивостей системи в цілому. Зміна зв’язків у 

системі, з одного боку, є формою перетворення системи, з іншого боку, може 

послугувати тригером таких перетворень. 

Наступною важливою причиною перетворень у системі необхідно визнати 

зміни функцій, які відповідають потребам як самої системи, так і зовнішньому 

середовищу. Такі зміни можуть відбуватися реактивно під впливом змін у 

зовнішньому середовищі, і тоді зміна функцій буде формою адаптації системи до 

нових умов функціонування. І такі зміни можуть відбуватися проактивно, 

внаслідок цільового управлінського впливу. Тоді, як і щодо зміни зв’язків, зміна 

змісту функцій у системі може розглядатися і як форма перетворень, і як їхній 

імпульс для подальших трансформацій системи.  

З урахуванням того, що СЕБП як різновид соціально-економічної системи, 

прагне до незмінності свого стану, така система має інерційність. Така інерційність 

посилюється внаслідок антропного характеру такої системи (доведений у роботах 
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Є. І. Овчаренка [330]). Тому відсутність адекватної протидії небезпеці, яка 

генерується в результаті виникнення і розвитку протиріч в системі у кінцевому 

випадку, може призвести до розпаду або знищення самої системи. Так СЕБП, як і 

будь-яка інша система, рано чи пізно припиняє своє існування, якщо не 

здійснювати її трансформацій.  

Економічна безпека як відкрита система не може не мати внутрішніх та 

зовнішніх протиріч, нейтралізовувати протиріччя на нескінченно низькому рівні їх 

розвитку. Такі властивості притаманні лише «ідеальній системі» [138], в якій не 

має зовнішніх та внутрішніх протиріч. Але часовий діапазон у цьому випадку 

може бути достатньо широким, причому в системи є можливості потенційно 

відтермінувати припинення існування за допомогою захисних реакцій, які властиві 

СЕБП. Отже, на певному етапі від розвитку до моменту припинення існування, 

система повинна здійснити вибір, а потім реалізувати один із двох можливих 

варіантів рішення: 

розпад (розвал) системи на складові частини; 

набуття трансформацій в іншу систему з новими властивостями [138, с. 76-

77]. 

У випадку, коли система не усвідомлює рівня загострення протиріч і 

необхідності власної трансформації, не спроможна визначити або реалізувати 

ефективні шляхи такої трансформації, відбувається розпад (розвал) самої системи 

на складові частини. Якщо система здатна поєднувати свої інтереси з інтересами 

інших, то більш імовірним стає трансформація в іншу систему з новими 

властивостями [138, с. 77]. Отже, СЕБП вступає в процес трансформації в силу 

зростаючих протиріч між новим та старим, між зміною функцій елементів та 

характером зв’язків між ними, або протилежними елементами, між 

функціональними можливостями СЕБП та потребами щодо результатів її 

діяльності, які задаються з боку зовнішнього середовища підприємства.  

Одним із невирішених питань, яке потребує свого дослідження, є види та 

форми трансформацій СЕБП. Так, наприклад, у роботі [443, с. 178] запропоновано 

різні форми трансформацій системи. Першою формою є трансформації, що 
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призводять до знищення всіх взаємозв'язків елементів системи. Другою формою є 

трансформації системи в якісно інший, але рівний за ступенем організації стан. 

Такі трансформації викликають зміну складу елементів системи та функціональну 

зміну окремих елементів чи підсистем у системі. Наступною формою 

трансформацій слід визнати перетворення системи в якісно інший, але нижчий за 

ступенем організованості, стан. Зазначені трансформації пояснюються 

функціональними змінами елементів та структурними змінами. Нарешті, 

необхідно виділити трансформації в якісно інший, але вищий за ступенем 

організації стан, що реалізується як в межах однієї форми руху, так і при переході 

від однієї форми до іншої.  

Система (в розумінні зрілої системи) має єдність, постійність структури та 

функцій, виконуваних у системі, а зміна зазначених атрибутів призводить до 

трансформацій самої системи. За таких умов трансформація не зводиться до 

окремих елементів і зв’язків системи, а має системний характер. Трансформація 

СЕБП може виступати періодом дезорганізації системи, коли старі зв'язки між 

елементами рвуться, а нові ще тільки створюються. Трансформація СЕБП може 

означати й реорганізацію системи, а також перетворення системи як цілого в 

елемент іншої, вищої системи [443].  

Таким чином, СЕБП здатна до трансформації в іншу систему з новими 

властивостями, і така трансформація у довгостроковому періоді є важливою 

умовою результативного функціонування СЕБП. Але необхідним завданням 

постає визначення форм трансформацій СЕБП та стадійний характер таких 

трансформацій. Трансформація СЕБП є переходом системи (стадій) одна в іншу. 

Такі стадії (для СЕБП) можуть бути класичними та загальноприйнятими згідно, 

наприклад, із концепцією життєвого циклу. А в теорії систем [443, 530] та 

системному аналізі [337, 494] при дослідженні систем виділяють етапи 

виникнення, становлення, зрілості. Отже, СЕБП у своєму розвитку проходить 

стадії походження (виникнення), розвитку, зрілості, розпаду чи загибелі.  

У свою чергу, трансформація СЕБП, маючи стадійний характер, 

здійснюється у часі та просторі за рахунок адекватної протидії небезпеці, яка 
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генерується в результаті впливу внутрішніх та зовнішніх причин. Визнання 

внутрішніх та зовнішніх протиріч є не єдиними головними причинами 

трансформації системи. Ми вважаємо, що трансформації СЕБП мають свій 

властивий каузальний характер (від англ. «causal» - «такий, що є причиною, 

причинний»), і протиріччя є вагомим, але не єдиним джерелом виникнення та 

перебігу трансформацій СЕБП. Але складові каузальної природи трансформацій 

СЕБП залишаються поки що не висвітленими в сучасних дослідженнях з 

безпекології, і тому потребують свого дослідження. 

У межах дослідження природи трансформацій СЕБП потребує відповіді 

питання не тільки, як такі трансформації виникають (тобто каузальний характер), а 

і до яких наслідків вони приводять (з урахуванням причино-наслідкових зв’язків 

притаманних процесу трансформацій). Тому становить інтерес вивчення 

консеквентів (від англ. «consequential» – «наслідковий, такий, що є наслідком») 

трансформацій СЕБП. Трансформація СЕБП не є самометою та самоцінністю, вона 

призначена для набуття СЕБП нової дієвості, нових якостей для виконання її 

призначення. Отже, фактична цінність трансформації СЕБП напряму 

відображається у її консеквентах, що й зумовлює їхню важливість як об’єкта 

дослідження.  

З урахуванням уточненого підходу до розуміння СЕБП у контексті її 

трансформації, розгляду виконуваних функцій та об’єктів управлінського впливу в 

такій системи, доцільно здійснити дослідження змісту самого процесу 

трансформації СЕБП, його наслідків та консеквентів. Розуміння трансформації 

СЕБП є запорукою ухвалення або реалізації якісного управлінського рішення 

(планів тощо) з урахуванням непередбачених обставин. Ідентифікація певних 

загроз у просторі ситуацій та станів з використанням традиційних методологічних 

підходів не обмежує застосовування засобів управління трансформаціями. Це 

потребує впровадження різних аналітичних процедур щодо трансформацій СЕБП. 

Такі процедури повинні забезпечити інформаційну підтримку щодо управління 

такими трансформаціями, забезпечити найбільш повну інформацію щодо перебігу 

таких трансформацій на конкретному підприємстві, визначити характеристики та 
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дескриптори, індикатори та результати таких трансфомрацій. Але, незважаючи на 

наявність окремих розробок щодо трансформацій, на сьогодні готові інструменти 

для дослідження та впровадження трансформацій СЕБП є відсутніми, і таке 

завдання, зважаючи на його актуальність, потребує свого вирішення.  

Інструментальними процедурами для дослідження та впровадження 

трансформацій СЕБП мають бути діагностування й моделювання таких 

трансформацій. Використання діагностування є доцільним для формування 

цілісного судження щодо поточного стану та трансформацій СЕБП. Розробка 

різних напрямів діагностики результатів трансформацій має визначати поточні 

трансформації СЕБП та її стан на поточний момент часу. Щодо формування 

образу майбутніх трансформацій, то моделювання має представити цілісне 

бачення трансформацій СЕБП та очікуваного її нового стану. А результати 

моделювання трансформацій СЕБП з точки зору керованого впровадження таких 

трансформацій мають доповнювати результати діагностики з метою формування 

цілісного сприйняття реальних трансформацій такої системи на минулий та 

поточний період часу та альтернативних, сценарних, ймовірнісних трансформацій 

системи в майбутньому.  

Діагностування трансформацій СЕБП є аналітичною процедурою, яка 

дозволяє ідентифікувати наявність трансформацій, визначити їхній характер на 

конкретному підприємстві, описати такі трансформації певним чином. Варто 

зазначити, що таке діагностування має чіткий цільовий характер. Метою 

діагностування трансформацій СЕБП є визначення трансформацій, що мають 

місце в СЕБП, прогнозування основних тенденцій перебігу трансформацій та 

обґрунтування передумов і чинників, визначення патологічних ознак, які мають 

істотний вплив на зміни у функціонуванні СЕБП в просторово-тимчасовому 

розрізі. Поставлена мета діагностування визначає ті завдання, що мають бути 

вирішеними під час діагностування трансформацій СЕБП (рис. 1.7). 

Ідентифікація реального стану системи економічної безпеки підприємства та 

можливостей трансформацій обов’язково має бути врахована при визначенні 

завдань діагностики трансформаційних процесів у СЕБП. 
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Рис. 1.7. Завдання діагностування трансформацій СЕБП [252, 350, 400, 516] 

 

Неупереджена об’єктивна діагностика реального стану речей, ідентифікація 

ситуації, її джерел та причин виникнення дозволяє передусім ідентифікувати 

наявність таких трансформацій. 

Наступним завданням діагностування трансформацій СЕБП є дослідження 

складу, властивостей та особливостей функціонування СЕБП підприємства. 

Оскільки прагнення до впорядкованості та рівноваги є фактично властивістю 

СЕБП, то вплив складових каузальної природи трансформацій є сигналом для 

відповідної реакції СЕБП, що викликає трансформації.  

Одним із завдань діагностування трансформацій СЕБП є обґрунтування 

передумов і чинників, «вузьких місць», що становлять істотний вплив на 

трансформації в СЕБП. Визначення такого завдання є важливим у контексті 

забезпечення найбільш повної інформації щодо перебігу таких трансформацій на 

конкретному підприємстві. 
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Наступним не менш важливим завданням є прогнозування основних 

тенденцій перебігу трансформацій СЕБП. Вирішення такого завдання дозволяє 

прогнозувати перетворення якісних характеристик функціонування та розвитку 

системи, її структури під впливом некерованих змін, впровадженню та контролю 

керованих змін, що здійснюються для забезпечення своєчасної реакції системи на 

виникнення небезпек та загроз для об’єктів економічної безпеки підприємства. 

Визначення патологічних змін у результатах трансформацій є важливим 

завданням діагностування трансформацій СЕБП. Патології створюють відчуття й 

формують враження, щоб нібито СЕБП працює, тому діагностування патологічних 

змін дозволить встановити відхилення від норми чи дисфункції таких патологій в 

системі. 

Важливим завданням, що має бути вирішеним під час діагностування 

трансформацій СЕБП є узагальнення та систематизація знань у галузі оволодіння 

навичками здійснення діагностування трансформацій СЕБП. Визначені завдання 

характеризують комплексний характер діагностування трансформацій СЕБП. Таку 

діагностику не можна зводити лише до визначення якісних та (можливо) 

кількісних параметрів таких трансформацій, її зміст є значно глибшим.  

Результатом діагностики трансформацій СЕБП є формування цілісного 

судження щодо їхнього змісту. Але не менш цікавим є не тільки діагностика 

трансформацій, які вже відбулися у СЕБП, або відбуваються, але й формування 

образу майбутніх трансформацій у такій системі, тобто моделювання. 

Дослідження моделювання трансформацій СЕБП потребує у подальшому 

розкриття таких питань (рис. 1.8). 

Коментуючи порядок розкриття питань, які мають бути вирішені для  

моделювання трансформацій СЕБП, слід зазначити таке. Насамперед слід чітко 

окреслити мету моделювання, оскільки зрозуміло, що моделювання 

трансформацій СЕБП передбачає витрачання зусиль, ресурсів та часу. Отже, такі 

витрати мають бути обґрунтовані та переслідувати певну корисну ціль. Надалі слід 

уточнити існуючий зв’язок моделювання трансформацій СЕБП із іншими 

вирішуваними питаннями, щоб, з одного боку, сформувати достатній емпіричний 
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базис для моделювання, а, з іншого боку, забезпечити максимальну прагматичну 

цінність отримуваних результатів такого моделювання. Після цього слід достатньо 

повно розкрити зміст моделювання трансформацій СЕБП і уточнити його 

напрями, оскільки, швидше за все, моделювання таких трансформацій може мати 

варіативний характер. 

Мета моделювання         Зв'язок моделювання із 
іншими питаннями 

щодо трансформацій 
        

                
Зміст моделювання   Питання, що мають 

бути вирішені для  
моделювання 

трансформацій СЕБП 

  Напрями моделювання 
    

            
Наявні розробки щодо 

моделювання 
трансформацій СЕБП 

    Інструментарій  
моделювання     

                
Об’єкти моделювання         Припущення та 

обмеження моделі         
Рис. 1.8. Питання для вирішення під час моделювання  

трансформацій СБЕП 

 
Розробленню будь-якої моделі має передувати дослідження вже існуючих 

інструментів аналогічного спрямування, тому одним із важливих питань, що 

мають бути вирішені для моделювання трансформацій СЕБП, є вивчення наявних 

розробок щодо такого моделювання із формуванням висновку щодо їхньої 

повноти та достатності, переваг та недоліків. Логічно, що будь-яке моделювання 

здійснюється щодо певного об’єкта із використанням певних методів та прийомів, 

тому надалі слід визначити використовуваний інструментарій моделювання та 

встановити перелік його об’єктів. Нарешті, будь-яка модель передбачає конкретні 

умови та припущення щодо свого використання, але разом із тим й має певні 

обмеження. Для коректного використання моделі такі припущення та обмеження 

мають бути конкретизовані та чітко зазначені. 

Окреслення природи моделювання в загальнонауковому його розумінні 

дозволяє визначити мету моделювання трансформацій СЕБП. Такою метою є 

формування опису майбутніх трансформацій з метою їхнього подальшого 
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впровадження у СЕБП. Слід зазначити, що такі трансформації не є самоціллю, 

вони мають чітке функціональне призначення, яке описово представлено на рис. 

1.9. Звичайно, рис. 1.9 має сприйматися метафорично. СЕБП є тим «щитом», який 

захищає підприємство від виникнення та актуалізації загроз різної природи 

(джерела виникнення та типи загроз на метафоричному рівні конкретизації не 

потребують).  

Форми такого захисту можуть бути різними: прогнозування загроз та 

запобігання їхній актуалізації, протидія загрозам, резервування, адаптація тощо 

[366, 404], головне, щоб СЕБП виконувала свої завдання.  

Міра виконання СЕБП свого призначення – убезпечення підприємства від 

загроз різної природи та забезпечення таким чином економічної безпеки 

підприємства навіть в умовах впливу певних протидіючих чинників – дозволяє 

розглянути на рис. 1.9 два варіанти: задовільний (на поточний момент часу 

система економічної безпеки виконує свої завдання та успішно захищає 

підприємство від всіх наявних загроз), який позначено літерою «а», та 

незадовільний (система не може впоратися із всіма наявними загрозами для 

підприємства, і ті здійснюють свій негативний вплив на підприємство), який 

позначено літерою «б». 

І навіть якщо на поточний момент часу СЕБП дозволяє убезпечити 

підприємство від наявних загроз (варіант 1.9 а), то це не гарантує спроможності 

такої системи успішно виконувати свої завдання в майбутньому, оскільки зміни у 

зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства можуть призвести до 

таких загроз, із якими існуюча на підприємстві система економічної безпеки не 

зможе впоратися, як це представлено на рис. 1.9, варіант б. У такій ситуації СЕБП 

також повинна здобути певні трансформації, аби бути готовою до виконання свого 

основного призначення – для нових загроз, які можуть виникати в майбутньому, та 

для нового стану підприємства, яке з певних причин може бути більш уразливим 

для нових загроз.  
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а) задовільний  варіант  

 
б) незадовільний варіант 

 
Рис. 1.9. Функціональне призначення модельованих трансформацій  

СЕБП (розроблено автором) 
 

Позитивні зміни на підприємстві, та його розвиток самі по собі не 

гарантують стану економічної безпеки підприємства. Навпаки, як показано у 

статті [277], іноді розвиток підприємства спроможний привести до виникнення 

додаткової нестабільності в його діяльності. І це є цілком логічним. Як показано 
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безпеки підприємства 
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Система економічної 
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Поточний 
момент часу 
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Майбутній 
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Система економічної 
безпеки підприємства 
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у [371], розвиток підприємства передбачає «розморожування» (відповідно до 

термінології К. Левіна [547]) існуючого стану, запровадження змін, впровадження 

інновацій тощо. Все це спрямоване на забезпечення у підприємства нових якостей 

та досягнення нових результатів. Але разом із тим позитивні зміни можуть вести 

до виникнення нових загроз, що цілком відповідно до логіки, яка представлена на 

рис. 1.9 потребує адекватних трансформацій СЕБП. 

Крім того, очевидно, що з метою забезпечення дієвості СЕБП важливо, щоб 

такі трансформації були керовані, проходили внаслідок цілеспрямованого впливу з 

боку суб’єктів управління в СЕБП. У свою чергу, це потребує використання 

необхідного механізму впровадження та управління трансформаціями СЕБП. З 

цього приводу необхідно підкреслити наявність потреби у дієвих засобах 

впровадження трансформацій СЕБП, яка може мати різні параметри і 

характеристики. При цьому складність такого механізму буде обумовлена 

безпосереднім розвитком СЕБП (початковий рівень, базовий рівень, розгалужена 

система з можливістю самонавчання) і диференціацією завдань, що виконуються 

зазначеною системою відповідно до вимог основних її користувачів. Відповідно, 

крім уніфікованих вимог до побудови і функціонування такого механізму, 

необхідно виділити специфіку його впровадження у СЕБП залежно від її 

фактичного стану. Це дозволить менеджменту підприємств оперативно 

інтегрувати організаційно-економічний механізм управління трансформаціями 

СЕБП у загальну систему управління підприємством. При цьому у загального 

організаційно-економічного механізму управління підприємством і механізму 

управління трансформаціями СЕБП різні цілі і шляхи їх досягнення. 

Удосконалення СЕБП є головною метою досліджуваних трансформацій та 

відповідного механізму, що такі трансформації забезпечуватиме. Тому 

конкретизація його побудови, функціонування складових елементів та 

інструментальне забезпечення заслуговує на увагу як науковців, так і фахівців-

практиків. При цьому, не зважаючи на велику кількість досліджень СЕБП та 

специфіки її впровадження [78, 79, 206, 404], не існує однозначного 

загальновизнаного підходу до удосконалення такої системи та її розвитку, 
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відповідно до реалій функціонування вітчизняних підприємств та актуальних 

трансформацій. 

Отже, в межах понятійно-категоріального апарату побудованого 

методологічного базису трансформацій СЕБП представляється необхідним 

визначити складники використовуваного тезаурусу. Розуміння складників 

тезаурусу СЕБП представлене у табл. 1.7.  

Таблиця 1.7 

Розуміння складників тезаурусу трансформацій СЕБП 

(в контексті поставленого завдання) 

Складник тезаурусу Зміст складника тезаурусу моделювання 
Трансформація Перетворення та становлення системи різного 

масштабу, зміна чого-небудь, що має міру 
спрямованості, джерело походження та спричинені 
внутрішніми або зовнішніми факторами та 
відображає динаміку функціонування та розвитку 
системи 

Система економічної 
безпеки підприємства 

Цілісна сукупність елементів – функцій, об’єктів, 
суб’єктів та методів – та зв’язків між ними, 
функціонування яких спрямоване на всіляке 
забезпечення економічної безпеки підприємства, 
уникнення наявних загроз та попередження загроз та 
ризиків у майбутньому 

Трансформація СЕБП Безперервний та цілеспрямований процес, який 
спричиняє та відображає якісні перетворення та 
становлення системи економічної безпеки 
підприємства, що полягає у зміні взаємозв’язків та її 
складових, та як результат, призначений для набуття 
системою економічної безпеки підприємства нової 
дієвості, нових якостей та є умовою результативного її 
функціонування 

Діагностування 
трансформацій СЕБП 

Формування цілісного судження щодо поточного стану 
та трансформацій СЕБП 

Моделювання 
трансформацій СЕБП 

Формування образу, моделювання трансформацій 
СЕБП у майбутньому згідно поставленими завданнями, 
обмеженнями та припущеннями 

Організаційні заходи 
щодо імплементації 
трансформацій СЕБП 

Організація та здійснення заходів із використанням 
необхідних управлінських інструментів щодо 
імплементації трансформацій CЕБП 
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Отже, беручи за основу ідеї конвенціоналізму, стосовно комплексних за 

змістом понять представляється доцільним конкретизувати їхній зміст в контексті 

поставленого завдання задля уникнення неоднозначності їхнього сприйняття та 

встановлення максимально точного смислового зв’язку між ними.  

Діагностування, моделювання та кероване впровадження трансформацій 

СЕБП нерозривно чином пов’язані одне із іншим. Зв'язок запропонованих 

процедур щодо трансформацій системи економічної безпеки підприємства 

представлено в табл. 1.8.  

Таблиця 1.8 

Зв'язок запропонованих процедур щодо трансформацій СЕБП 

Процедура щодо 
трансформацій 

СЕБП 

Ключове питання, на яке 
необхідно отримати  

відповідь 

Очікуваний результат 

Діагностування Якими є трансформації 
СЕБП, яким є її стан на 
поточний момент часу? 

Сукупність оцінок, які відповідно до 
вибраних напрямів діагностики 
формують цілісне судження щодо 
стану СЕБП та найбільш суттєвих 
характеристик здійснюваних 
трансформацій у ній. 

Моделювання  Якими за певних умов 
можуть бути трансформації 
СЕБП та який її стан 
очікується у майбутньому? 

Цілісне бачення трансформацій  
СЕБП та очікуваного її нового стану 
в майбутньому 

Управління 
трансформаціями 
 

Як впровадити сформовані 
трансформації СЕБП? 

Імплементовані у СЕБП заплановані 
трансформації 

 

Фактично, діагностування та моделювання трансформацій  СЕБП, а також 

управління ними становлять собою три окремі, але пов’язані між собою напрями 

прагматичного спрямування у формуванні методологічного базису трансформацій 

СЕБП. 

Таким чином, результати аналізу методологічного базису трансформацій 

СЕБП дозволяють стверджувати таке. Понятійний апарат трансформацій СЕБП в 

цілому є розробленим, він спирається на наявні засади безпекознавства на рівні 

підприємства. Разом із тим теоретичний та емпирічний рівні трансформацій, їхня 

каузальна та консеквентна основа залишаються слабо дослідженими, розроблення 
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потребують засади конкретних процедур – діагностування, моделювання та 

управління трансформаціями – стосовно трансформацій СЕБП.  

Зв'язок діагностики, моделювання та управління трансформаціями СЕБП 

побудований із врахуванням фактору часу представлений на рис. 1.10.  

            
            
            
            
 
 
 
 
 
 

           

            
            
            
 Минуле  Теперішнє  Майбутнє  
    Шкала часу     

 
Рис. 1.10. Зв'язок діагностування, моделювання та управління 

трансформаціями СЕБП 
 

Дослідження трансформацій СЕБП – завдання відносно нове, тому постають 

певні питання, визначені в структурі розробленого методологічного базису, які в 

межах подальшого дослідження потребують свого розкриття:  

яка природа трансформацій як міждисциплінарної категорії, трансформацій 

СЕБП та якими є види і загальні закономірності перебігу трансформацій; 

що слугує причинами виникнення трансформацій СЕБП, яким є їхній 

каузальний характер, які характеристики СЕБП слід враховувати як наслідки 

проведення трансформацій СЕБП; 

яким є зміст та інструменти аналітичних процедур діагностування 

трансформацій СЕБП у контексті завдань дослідження таких трансформацій;  

якими є зміст та інструменти процедури моделювання трансформацій СЕБП; 

які управлінські інструменти і в який спосіб мають бути застосовані для 

управління трансформаціями СЕБП з метою їхнього керованого впровадження. 

Трансформації Трансформації 

Система 
економічної 

безпеки 
підприємства 

Система 
економічної 
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підприємства 

Система 
економічної 

безпеки 
підприємства 

Діагностування Моделювання 

Управління трансформаціями 
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Таким чином, вирішення зазначених питань дозволить сформувати цілісні 

теоретичні та методологічні засади трансформацій СЕБП, пояснити їхню природу 

та забезпечити їхнє цільове впровадження на підприємстві. 

 

Висновки до розділу 1 

 

За результатами досліджень, виконаних у першому розділі дисертаційної 

роботи вивчено еволюцію уявлень щодо економічної безпеки підприємства як 

феномену та економічної категорії; проаналізовано сутність, структуру системи 

економічної безпеки підприємства та підходи до її побудови; сформовано 

методологічний базис трансформації системи економічної безпеки підприємства. 

Основні завдання, що були вирішені, полягають у таких положеннях: 

1. Дослідження еволюції уявлень щодо економічної безпеки підприємства як 

феномену та економічної категорії дозволяє виявити велике різноманіття підходів 

до її розуміння (гармонізаційний, діяльнісний, ресурсно-функціональний, 

захисний, стійкисний, конкурентний, процесний, фінансовий), та 

узагальнювальних синтетичних підходів (комплементарний, конвергентний, 

конвергентно-прагматичний). За результатами узагальнення існуючих підходів до 

розуміння економічної безпеки підприємства запропоновано єдину теоретико-

методологічну основу до її розуміння на засадах конвенціоналізму, що дало змогу 

узгодити підходи до розуміння економічної безпеки підприємства в межах або 

«наукової парадигми» Т. Куна або «науково-дослідницьких програм» І. Лакатоса. 

У роботі економічну безпеку підприємства визначено як здатність підприємства 

існувати в просторі небезпечних ситуацій з урахуванням становища ринкової 

взаємодії, за рахунок адекватного усвідомлення небезпек і загроз та здійснюваного 

розвитку за результатами їхнього подолання. 

2. Суб’єктом цілеспрямованих зусиль для забезпечення економічної безпеки 

на рівні підприємства виступає СЕБП, оскільки вона здійснює вплив на елементи 

внутрішнього середовища підприємства, процес прийняття рішень, формує певну 
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управлінську реакцію підприємства на певні ризики та загрози. СЕБП є соціально-

економічною системою, яка має свою структуру та розглядається в розрізі окремих 

змістових елементів, що виконують відповідні функції, взаємодіють з іншими 

частинами системи. На основі аналізу сутності, структури СЕБП та підходів до її 

побудови в роботі показано, що єдиний погляд щодо структури СЕБП відсутній.  

3. Основою для представлення змісту та структури СЕБП у межах 

дослідження вибрано структурний функціоналізм. Удосконалений підхід до 

системотворення у сфері економічної безпеки підприємства на засадах 

структурного функціоналізму Т. Парсонса та Р. Мертона спирається на 

розуміння та дослідження об’єктів аналізу, суб’єктивних та об’єктивних 

передумов функціонування СЕБП. Застосування методології структурного 

функціоналізму та об’єктно-функціонального підходу до розуміння СЕБП зміщує 

акцент дослідження на об’єкти управлінського впливу в СЕБП. Спираючись на ці 

положення, СЕБП представлено як цілісну сукупність визначених елементів 

(функцій, суб’єктів, об’єктів та методів) та зв’язків між ними, функціонування 

яких спрямоване на всебічне забезпечення економічної безпеки підприємства  

4. У роботі аксіоматично обґрунтовано, що СЕБП не залишається 

незмінною, вона еволюціонує, розвивається, змінюється відповідно до змін у 

зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства, і для того, щоб 

забезпечити свою функціональність та дієвість, СЕБП повинна отримувати 

адекватні трансформації щодо свого складу, структури, форми та функцій 

виконуваних системою. Отже, структура та наповнення СЕБП не є 

універсальними. СЕБП вступає в процес трансформації в силу зростаючих 

протиріч в системі, між зміною функцій елементів та характером зв’язків між ними 

або протилежними елементами, між функціональними можливостями СЕБП та 

потребами щодо результатів її діяльності, які задаються з боку зовнішнього 

середовища підприємства.  

5. СЕБП досягає мети свого функціонування за допомогою трансформацій, 

які є не тільки процесом перетворення, а й процесом становлення системи. При 
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чому трансформації СЕБП не є самометою та самоцінністю, вони призначені для 

набуття СЕБП нової дієвості, нових якостей для виконання її призначення. 

Трансформації визначено важливою умовою результативного функціонування 

СЕБП. Дослідження природи трансформацій СЕБП визнано необхідним як для 

розуміння процесів системотворення СЕБП, так і для дослідження об’єктивних 

закономірностей, функціонування та наявних причино-наслідкових зв'язків в 

СЕБП, що потребувало дослідження сукупності теоретичних й емпіричних 

конструкцій, які у поєднанні теорії дають змогу цілісно охарактеризувати 

трансформації СЕБП. 

6. Необхідність дослідження трансформацій СЕБП зумовлена результатами 

аналізу об’єктивних закономірностей процесів системотворення СЕБП, 

функціонування та наявних причино-наслідкових зв'язків у СЕБП. Трансформації 

відбуваються у СЕБП у взаємозв’язках та складових СЕБП для посилення 

функціональності СЕБП, підвищення її дієвості, набуття нових якостей для 

виконання її призначення. Формування методологічного базису трансформацій 

СЕБП дала змогу обґрунтувати доцільність вивчення питання трансформацій 

СЕБП на основі виділення теоретичного та емпіричного рівнів дослідження. 

Поєднане використання цих рівнів дослідження дозволило розкрити каузально-

консеквентний характер трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства. Розроблення аналітичного інструментарію діагностування, 

моделювання та механізму управління трансформаціями СЕБП у складі 

методологічного базису таких трансформацій дає можливість передбачити 

наслідки трансформацій, забезпечити встановлення поточних трансформацій такої 

системи, моделювати та впровадити її трансформації у майбутньому. 

Основні положення розділу, результати дослідження і висновки  

опубліковані в наукових працях автора [164, 165, 168, 169, 170, 174, 179, 180, 183, 

187, 188, 189, 191, 192, 195, 199, 202, 537]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

 

2.1. Природа трансформацій як соціально-економічного феномену 

 

Трансформації є невід’ємною частиною розвитку соціально-економічних 

систем будь-якого рівня – від національної економіки до окремого підприємства. 

Розвиток, у свою чергу, є необхідною умовою функціонування таких економічних 

систем у довгостроковому періоді. Поняття трансформації постає доволі складним 

та багатогранним. Традиційно, трансформація позначає зміну чого-небудь, 

перетворення системи різного масштабу, глибини, спрямованості, спричинені 

внутрішніми або зовнішніми факторами [99]. Існує точка зору [381], що 

трансформації відбуваються на певних етапах розвитку, так званих точках 

біфуркації, коли системи дуже чутливо реагують на будь-які впливи. Точки 

біфуркації відображають збуджений стан систем, що знаходяться немовби на 

перехресті, і навіть незначні зовнішні коливання можуть призвести до зміни 

подальших еволюційних шляхів, переходів до інших атракторів. Безумовно, 

трансформації можуть протікати й еволюційно, поступово, послідовно, але в 

такому разі вони є менш відчутними. При цьому еволюція у вигляді трансформації 

не передбачає понять доброго чи поганого, всі зміни оцінюються через людське 

сприйняття, тобто проходять соціальну оцінку [381]. 

За змістом трансформація приводить до певних змін, а за наслідками її 

природа полягає у тому, що вона істотно позначається на стані різних систем. 

Невід’ємне відношення до суспільства та соціально-економічної системи в цілому 

надає трансформації як процесу ознак загальносистемності. З іншого боку, 

трансформація позначає не тільки процес перетворення, але й процес становлення 

системи різного масштабу, має причину та цільову основи [381]. Внаслідок 

трансформації можуть відбуватися не тільки суто зміни, але й генезис нової 

системи, нових відносин або явищ. 
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Логіка дослідження передбачає вивчення генезису трансформації як 

самостійного поняття, трансформації як соціально-економічного явища, змісту 

такого процесу на макрорівні (на якому історично поняття трансформації 

актуалізувалося), й на мікрорівні –  на рівні окремого підприємства. 

Історично, певний час поняття трансформацій у макроекономіці 

пов’язувалося із питаннями та процесами роздержавлення, приватизації, зміни 

структури власності, які відбувалися на території колишнього СРСР протягом 90-х 

років [130, 146]. І на певний момент часу це було справедливим, оскільки зсуви у 

пострадянській економіці були надто значними, потребували свого вивчення та 

осмислення. Але, на наш погляд, терміном «трансформація» занадто зловживали в 

рамках термінологічного закріплення. Цілком нейтральному терміну надали 

конкретного історичного та політико-економічного сенсу. Терміни 

«трансформаційний процес» і синонімічні йому «перехідний процес», «перехідні 

економіки» міцно закріпилися за пострадянським простором та зв’язані з 

конкретним історичним періодом, в якому відбувалися зазначені певні зміни, 

визначені відмовою від командно-адміністративного впливу на економіку та 

централізованого планування державою національної економіки. 

З позицій сьогоднішнього дня термінологічно некоректно прив’язувати 

поняття трансформації виключно до періоду 1990-2000 років – зв'язок з 

історичним періодом 1990-2000 років (причому періодизація в різних авторів [87, 

130, 146, 268, 460] відрізняється) не повинен стати обмежувальною умовою з 

питань аналізу трансформацій, їхньої природи, проявів та змісту. Так, фактично 

будь-який перехідний процес є трансформацією за своєю природою, але не кожна 

трансформація є перехідним процесом. Не варто ототожнювати поняття 

трансформації виключно із структурними змінами в економіці пострадянського 

періоду. Те саме є справедливим щодо інституціональних змін, які є лише однією з 

форм трансформацій, але не єдиною їхньою формою [99, 146, 130].  

Завдяки історичній традиції пов’язування поняття трансформації із 

процесами роздержавлення та формування ринкових відносин у 1990-2000 роки 

понятійний зміст трансформації звужено не тільки в конотативному сенсі, але й за 
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масштабом цього явища: трансформації традиційно розуміють тільки як явище та 

процес, що відбуваються у масштабі національних економік та впливають на стан 

підприємств, організацій та їхніх складових [87, 98]. Але трансформації не можна 

обмежувати виключно макрорівнем, оскільки до їхнього складу можна віднести й 

такі процеси як, наприклад, реорганізація, реструктуризація, тобто ті, що 

відбивають зміну стану об’єктів керованого впливу, у тому числі на рівні 

підприємства. Отже, поняття трансформацій можна розглядати як на макрорівні, 

так і на мікрорівні. 

Поняття трансформації на макрорівні традиційно розглядається щодо такого 

об’єкта, як суспільство в цілому. Враховуючи, що трансформації змінюють якісні і 

кількісні характеристики об’єкта трансформації, вони за своєю глибиною та 

системністю змінюють саму основу, природу суспільства. Засновником 

відповідного напряму у соціології є Т. І. Заславська [146]. Так, у монографії [146] 

представлене розуміння соціетальної трансформації, й надано системні ознаки 

трансформацій, зокрема: якісна зміна системоутворювальних елементів, зміна 

зв’язків та їх взаємодії. На думку В. В. Локосова [268], саме системний характер 

змін є головною характеристикою трансформації, тобто якісної зміною 

системоутворюючих елементів, що відрізняє трансформацію від реформ, 

реорганізації, реконструкції [268]. Отже, за природою кожна трансформація є 

зміною, й може бути представлена у вигляді реорганізації та/або реконструкції, але 

не кожна зміна або реорганізація має природу трансформації. На наш погляд, 

трансформація має всі ознаки системності, й саме системний характер є відмінною 

ознакою трансформації. Трансформації можуть розглядатися щодо систем різного 

походження (у тому числі, соціально-економічних), але незалежно від виду 

системи трансформації приводять до перетворень, істотних змін, які призводять у 

кінцевому підсумку до нової якості  цієї системи.  

Важливою ідеєю Т. І. Заславської стосовно трансформацій у суспільстві є 

вивчення їхнього одночасного перебігу по трьох осях. Першою складовою 

тривимірного простору суспільних трансформацій (за Т. І. Заславською [146]) є 

ефективність функціонування соціальних та базових інститутів. Головним 
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критерієм якості інституціональної системи запропоновано вважати адаптаційну 

здатність, тобто здатність суспільства конструктивно та своєчасно відповідати на 

глобальні виклики, на зміни геополітичних і економічних умов, вирішувати 

проблеми, пов’язані з природними та соціальними катаклізмами. Другою віссю 

соціетального простору Т. І. Заславська [150] пропонує якість соціально-групової 

структури, під якою розглядається соціально-груповий аспект суспільного устрою, 

що містить інституціональний аспект [120, 146, 456, 457, 512]. Зв’язок цих 

структур виражається у тому, що соціально-групова структура визначається 

системою ролей і статусів, породженою  інституційною моделлю суспільства. 

Третьою складовою соціетального простору трансформації пропонується рівень 

людського потенціалу, під яким розглядається «фактор життєдіяльності 

суспільства (країни, держави), що інтегрально характеризує його людські ресурси 

як суб’єкта власного відтворення та розвитку» [146, с. 36-39]. 

Розглядаючи питання трансформації, не можна обійти увагою роботи 

П. Штомки [512], який поняття трансформації щодо суспільства розглядає 

паралельно на всіх рівнях його внутрішньої структури: на макрорівні (економіка, 

політика, культура), на мезорівні  (спільноти, групи, організації) та на мікрорівні 

(індивідуальні дії, взаємодія) [512]. Втім, варто зазначити, що суто особливостям 

трансформації та його термінологічному вирізненню П. Штомка значної уваги не 

приділяє, розглядаючи поняття трансформації суспільства, його модернізації та 

еволюції як майже тотожні та взаємозамінні.  

Поняття та зміст трансформації суспільства у своїх роботах досліджує  

О. О. Долженков [114]. На його думку, трансформація є однією із форм соціальних 

процесів [114]. Щодо соціальної сфери О. О. Долженков напряму пов’язує 

трансформацію із модернізацією: «виходячи з досвіду трансформаційних процесів 

останнього історичного періоду, їх змістом є процес модернізації, тобто 

переведення «традиційного» суспільства в «сучасне». При цьому, виходячи саме із 

сучасного розуміння модернізації не як лінійного, однозначно позитивного, 

заснованого на ідеї прогресу явища, а як процесу, який постійно супроводжує 

конфліктні і кризові явища» [114]. Структуруючи суспільні відносини, 
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О. О. Долженков розглядає трансформацію в культурній, політичній та 

економічній сферах. Зокрема, у макроекономічному розрізі трансформація за 

точкою зору [114] полягає у появі та розвитку товарного виробництва й вільного 

ринку або принаймні окремих ознак названих феноменів: формуванні вільного 

ринку споживчих товарів; згодом, з подальшим наростанням трансформаційних 

процесів, формуванні ринку робочої сили, фондового ринку, і так далі, аж до появи 

«віртуальних» ринків, наприклад ф'ючерсного. Отже, О. О. Долженков [114] 

характеризує послідовно-лінійний характер  трансформацій в економічній системі, 

що насправді є лише одним з варіантів (але не єдиним) її перебігу. 

Емпірична актуалізація поняття трансформації зумовила увагу дослідників 

до його вивчення й насамперед до встановлення природи трансформації. Тому в 

межах логіки дослідження проведено критичний монографічний аналіз існуючих 

точок зору щодо розуміння поняття трансформації . 

Вважається, що поняття «трансформація» набуло широкого використання в 

суспільних науках у другій половині XX ст. для характеристики новітніх процесів, 

пов’язаних із радикальними структурними змінами національних економік [391, c. 

45]. Т. І. Заславська пропонує розуміти трансформацію як  поступове, відносно 

мирне, але разом з тим глибоке й відносно швидке перетворення соціальної 

природи суспільства, обумовлене насамперед не зовнішніми факторами, а 

внутрішніми потребами системи [150]. Погоджуючись із такою точкою зору щодо 

природи трансформації, не можна обмежувати її джерела виключно факторами 

ендогенної природи, оскільки навіть простий лінійний причинно-наслідковий 

аналіз може підтвердити, що трансформація може відбуватися як під впливом 

внутрішніх стосовно об’єкта трансформації чинників, так і під впливом зовнішніх. 

З цього приводу, наприклад, у роботі [130] зазначається про рівноправний вплив 

як ендогенних, так екзогенних чинників на формування трансформації [130]. Та ж 

сама точка зору щодо рівноправності ендогенних та екзогенних джерел 

виникнення трансформацій простежується в роботах [130, 146, 460].  

С. А. Єрохін розглядає трансформацію як зміну структури будь-якого 

об’єкта в межах самоорганізуючого процесу [130, с. 13]. Погоджуючись із такою 



95 
точкою зору, варто зазначити, що трансформація, й у тому числі в економіці, не 

обмежується тільки формою або структурою – навпаки часто форма у 

трансформації лише відображає зміну сутності певного явища або характеру 

відносин між економічними суб’єктами. 

Більш загальною у такому випадку логічно визнати точку зору  

А. М. Турило та О. В. Корнуха [239], згідно з якою трансформація є економічною 

категорією, яка пов’язана з економічною сферою, притаманною різним рівням 

господарювання, відображає складний процес, що здійснюється одночасно в 

просторі і часі. О. В. Корнух зазначає, що економічна трансформація відбувається 

під впливом об’єктивних та суб’єктивних чинників, а ключовою її ознакою є 

сукупність змін, які в кінцевому підсумку призводять до нового економічного 

стану, нових економічних результатів та постановки нових економічних цілей та 

завдань [239, с.190 ]. 

Н. І. Гражевська [99] пропонує розглядати трансформацію як загальну 

форму розвитку економічних систем, пов’язану з еволюційними та революційними 

змінами, постійними переходами економічних систем із стійкого в нестійкий стан і 

навпаки. Важливою складовою такого визначення є пов’язування трансформації із 

переходом певної системи у нестійкий стан. В практиці управлінні економічними 

системами різного рівня важливо, щоб такі переходи були керованими. Безумовно, 

в теорії бажаним є стійкий стабільний стан будь-якої системи, й економічної у 

тому числі, але динаміка різних процесів у системі приводить до свідомого для 

суб’єкта дії її переходу у нестійкий стан із подальшим закріпленням отриманих 

змін. Це емпірично підтверджено у моделях управління змінами, наприклад, у 

моделі К. Левіна [547], «Кривій змін» Дж. Д. Дак [108], моделях К. Фрайлінгера та 

І. Фішера [481], Дж. Коттера [544], Р. Джонсона [112], ADKAR [535], EASIER 

[466], Р. Дж. Балока і Д. Баттена [531]. 

Важливою характеристикою трансформації є її перебіг у часі. З цього 

приводу Л. П. Євстигнєєва [120] зазначає, що трансформація  не закінчується 

переходом однієї соціально-економічної системи в іншу, а перманентно триває в 

рамках нової системи. Тобто трансформація є процесом не тільки перетворення 
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системи, а й процесом її становлення у новому вигляді, із новим змістом та/або 

структурою, з урахуванням нової парадигми. Схожої думки дотримується 

С. А. Єрохін [130], який властивостями трансформації визначає 

самоорганізованість та системний характер. Такий підхід до розуміння 

трансформації представляє безсумнівний інтерес, але не розкриває її природи. 

Крім того, у такому розумінні трансформації невизначеними залишаються джерела 

її виникнення, оскільки самоорганізація може існувати на етапі зрілості певного 

процесу, але не пояснює його виникнення. 

Доволі загальне трактування поняття трансформації пропонує 

Н. О. Макашева [281], яка під трансформацією у широкому сенсі пропонує 

розглядати багатоступінчатий процес змін. Таке визначення є максимально повним 

з точки зору охоплення проявів трансформації, але все одно не розкриває її 

природу та зміст, оскільки фактично синонімізує трансформацію через зміни. Це є 

вірним лише частково, оскільки будь-яка трансформація передбачає зміни, містить 

зміни, але не зводиться до них за змістом. 

Більш повне визначення трансформації (в економічному контексті) 

представлене в роботі [125, 317], в якій трансформація трактується як процес 

перетворення однієї економічної системи на іншу, що супроводжується 

відмиранням одних елементів, рис, властивостей і появою інших [125, с. 687]. Така 

точка зору є доволі поширеною, схожої думки дотримуються Г. М. Поченчук [381] 

та Н. В. Петришина [354], які вважають трансформацію складним процесом 

перетворень, внаслідок яких змінюються кількісні та якісні параметри систем та 

їхніх складових. 

Очевидно, що трансформація є більш складним поняттям, ніж це 

представляється на перший погляд. Навряд чи трансформація може повністю бути 

пояснена лише в межах одного визначення – певне визначення щодо поняття 

трансформації може бути справедливим та вірним, відповідаючи її змісту, але при 

цьому буде неповним, не розкриваючи повністю її природу. З цього приводу 

повністю доречним є дослідження І. Б. Маркович [289], яка за результатами 

проведеного монографічного аналізу пропонує системний, ситуаційний та 
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процесний підходи як основні до розуміння природи трансформації. В межах 

процесного підходу вона розуміє трансформацію як серію взаємопов'язаних 

процесів, що реалізуються в певній послідовності та мають  певну тривалість в 

часі. Пропонуючи такий підхід до поняття трансформації, І. Б. Маркович [289] 

виділяє процесно-радикальний та процесно-еволюційний підходи, які дозволяють 

більш повно розкрити особливості кардинальності та стрімкості перебігу 

трансформаційних процесів. Втім, істотну новизну тут визнати доволі складно, 

оскільки фактично процесно-радикальний та процесно-еволюційний підходи за 

І. Б. Маркович відповідають трансформації на основі революційних та 

еволюційних змін, отже мова йде просто про різні види трансформації.  

Згідно із системним підходом (за І. Б. Маркович [289]) трансформація є 

іманентною особливістю національних економік (якщо розглядати її на 

макрорівні), яка відбувається постійно і є явищем безперервної зміни форми. 

Поширюючи системний підхід на системи різного рівня, трансформацію можна 

розглядати як іманентну властивість системи, що містить передумови безперервної 

зміни форми. Така точка зору є синонімічною до розуміння розвитку в роботах 

Ю. С. Погорелова [367, 368, 371, 372, 373] як спроможності до змін (у 

потенційному розуміння такого поняття).  

Ситуаційний підхід (за І. Б. Маркович [289]) пояснює трансформацію як 

момент кардинальних перетворень, у результаті яких структура, ознаки, система 

взаємозв'язків істотно змінюються [289, c. 79]. Використання різних підходів 

дозволило І. Б. Маркович доволі повно окреслити природу трансформацій як у 

загальному випадку (як властивості соціально-економічних систем), так і у 

конкретних випадках її  прояву. Втім висловлена точка зору однозначно 

заслуговує свого поширення й на інші рівні функціонування соціально-

економічних систем, зокрема на рівень регіону та окремого підприємства, адже 

трансформація проявляє себе не виключно на рівні національної економіки, але й 

на мікро- та мезорівні. 

Узагальнення існуючих точок зору щодо розуміння поняття трансформації у 

її економічному контексті проведене в додатку В (табл. В.1). На основі 
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проведеного узагальнення існуючих точок зору щодо трансформації можна 

виділити ключові її ознаки та на їхній основі сформувати визначення 

трансформації як процесу. Так до ключових ознак, що пояснюють сутність 

трансформації у економічному контексті, необхідно віднести такі: перетворення, 

процес, параметри процесу, сукупність  зміни, перетворення, форма розвитку, 

межа функціонування. На основі ключових ознак трансформації її опис 

представлений у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Характеристика трансформації  

(на основі узагальнення [98, 239, 354, 381, 479]) 

Ознака  
характеристики 

Зміст ознаки 

Передумови 
трансформації 

Об’єктивні та суб’єктивні. Об’єктивні передумови не 
залежать від бажання суб’єкта і сприймаються ними як певна 
даність. Суб’єктивні передумови трансформацій пов’язані 
саме з бажанням і дією «сукупного» суб’єктивного чинника  

Зміст 
трансформації 

Перетворення та становлення системи різного масштабу, 
глибини, спрямованості, спричинені факторами ендогенної та 
екзогенної природи 

Характер 
перебігу 
трансформації 

Еволюційний, послідовний, поступовий,  революційний, 
несподіваний, швидкоподібний 

Результат 
трансформації 

Процес перетворення однієї системи на іншу 

Ознаки 
трансформації  

Генезис, розвиток та функціонування якісно нової системи із 
новими параметрами та складовими, нових відносин або явищ 

Часова 
характеристика 
трансформації 

Об’єктивно-суб’єктивний процес, що здійснюється одночасно 
в просторі й часі, відображає динаміку функціонування та 
розвитку системи.  

Форма прояву 
трансформації 

Взаємозв’язок економічної поведінки та взаємодії учасників 
мікрорівня та інституціональними змінами макросередовища 

 

Фактично трансформація відображає зміну певного об’єкта в часі. Сам 

об’єкт може бути доволі складним й мати системний характер (наприклад, 

суспільство в цілому). Це потребує встановлення змістового зв’язку між 

трансформацією та змістовно синонімічними поняттями руху, розвитку, еволюції, 

модернізації, змін. 
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Поняття «розвитку» та «еволюції», «руху» належать до загальнонаукових 

категорій та змістовно синонімічні між собою та поняттю трансформації. 

Аристотель [24] вважав, що розвиток означає перехід можливості в актуальне 

буття, принцип, згідно з яким сутність окремого явища є ступенем, необхідним в 

системі єдиного. Як філософську категорію, що виражає процес руху та змін 

цілісних систем, розвиток розглянуто П. В. Кохановским [248, с. 342]. Системний 

підхід до розгляду поняття розвитку запропонував С. Фівейський [475], він трактує 

розвиток як якісну зміну складу, зв’язків, структури та функціонування системи, 

що може бути як прогресом, так і регресом та проходити у революційній або 

еволюційній формі [475, с. 13]. Необхідно зазначити, що таке визначення майже 

тотожне визначенню терміна «трансформація» у роботах [354, 381]. 

У рамках дослідження більш цікавим є загальноекономічний аспект поняття 

розвитку. У своїх працях значну увагу приділив поняттю «розвиток»  

Й. Шумпетер [515]. За його висловом, розвиток означає зміну траєкторії руху, 

зсунення стану рівноваги, перехід економічної системи від заданого на певний 

момент часу центру рівноваги до іншого, постійна адаптація економіки до 

мінливого центру рівноваги, здійснення нових комбінацій факторів виробництва 

[515, с. 142]. На думку Ю. С. Погорелова [371], розвиток як загальнонаукове 

поняття має потрійну природу, зокрема розглядається як явище, процес, закон, і 

погляд на розвиток як явище та як на закон є підґрунтям розуміння розвитку 

підприємства як процесу [371]. Ю. С. Погорелов [372] визначає розвиток як 

довготривалу сукупність процесів кількісних та якісних змін у діяльності 

підприємства, які приводять до поліпшення його стану шляхом збільшення 

потенціалу підприємства, адаптації до зовнішнього середовища та внутрішньої 

інтеграції, що сприяє підвищенню здатності підприємства протидіяти негативним 

впливам зовнішнього середовища та його життєздатності [372, с. 81]. У роботі 

[142, с. 6] розвиток (у економічному контексті) запропоновано розглядати як 

процес переходу економіко-виробничої системи у новий, більш якісний стан за 

рахунок нагромадження кількісного потенціалу, зміни й ускладнення структури і 

складу, в результаті чого підвищується її здатність чинити опір руйнівному впливу 



100 
зовнішнього середовища та ефективність функціонування [142, с. 6]. Як процес 

кількісно-якісних змін у системі ускладнення структури і складу, в результаті чого 

підвищується опірність дестабілізуючому впливу зовнішнього середовища й 

ефективність функціонування, пропонують визначати розвиток 

В. С. Пономаренко, О. М. Тридід, М. О. Кизим [376].  

Отже, розвиток передбачає поступові кількісно-якісні зміни та є більш 

широкою категорію, ніж рух та зміни. Ю. С. Погорелов [372] у своїх роботах 

вказує на співвідношення між поняттями розвитку та руху, оскільки сукупність 

змін суб’єкта породжує його певний рух (звичайно, не в фізичному, а в 

характеристичному смислі): рух є більш широким поняттям, яке охоплює поняття 

розвитку. Всякий розвиток є рухом, оскільки він представлений змінами, тобто 

рухом суб’єкта в характеристичному смислі. Але не всякий рух є розвитком, тому 

що для руху існуючі умови розвитку не є обов’язковими, і їхнє порушення 

приводить до відмови у визнанні змін або руху розвитком [372, с. 77]. 

На думку Є. М. Кирилюка [214, с. 17], розвиток економічної системи може 

здійснюватись як у формі еволюції, так і у формі трансформації усієї системи чи її 

складових частин – елементів [214, с. 17]. Є. М. Кирилюк [214] надалі визначає 

трансформацію як суб’єктивний або об’єктивний процес розвитку (еволюції) 

економічних систем. В роботі [458] поняття розвитку відноситься до сфери історії 

та філософії, а поняття еволюції – до біології та техніки. Еволюція – одна з форм 

руху, розвитку в природі та суспільстві; це безперервні, поступові кількісні зміни, 

на відміну від революційних – докорінних, якісних змін [458, с. 47]. 

Ю. С. Погорелов з цього приводу [372] вважає, що еволюція  входить до поняття 

розвитку, оскільки фактично представляє собою його певний тип. Тому поняття 

еволюції або використовується спільно із поняттям розвитку, або 

використовується замість нього в окремих галузях знань. Ми погоджуємось із 

Ю. С. Погореловим [372], що повністю прирівняти поняття розвитку та еволюції 

не можна, оскільки еволюція характеризує тільки один з можливих типів 

розвитку – певні поступові зміни.   
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Близьким, але не тотожним до поняття «трансформація» є поняття 

«модернізація». Термін «модернізація» активно вживається в науці з 50-х років ХХ 

ст. Етимологічно він пов’язаний з французькими словами «moderne» – «сучасний, 

новітній» та «modernisation», що означає оновлення, а також з однокореневими 

термінами англійською мовою «modern», «modernity», «modernization», щодо яких 

можливі два варіанти перекладу на українську мову. Перший – буквальний, коли 

всі три терміни перекладаються спорідненими словами «модерн», «модерний» і 

«модернізація», другий – український варіант: «сучасний», «сучасність» та 

«осучаснення» [55, с. 218]. Модернізація за К. О. Бужимською  [55, с. 219] 

визначається як сукупність різного роду економічних, політичних, державно-

правових, психологічних, культурологічних зрушень та перетворень конкретної 

соціально-економічної системи у напрямі її осучаснення і постійного 

вдосконалення; наближення соціально-економічних систем та їхніх фрагментів до 

максимально можливого рівня розвиненості. В роботі [308, с. 6 ] модернізації 

надається таке визначення: «…це сукупність процесів великомасштабних змін, 

через які деякому суспільству виявляються властиві технологічні, економічні, 

політичні, соціальні і культурні особливості, притаманні сучасності». 

О. О. Мамалуй [285, с. 28] визначає модернізацію як процес покращення, 

оновлення, який веде до прогресивних змін, перетворень засобів виробництва, 

продукції та умов економічного розвитку. 

Більш повне визначення модернізації представлене в роботі [473], в якій 

зазначається, що під впливом еволюції теорії модернізації досліджувана категорія 

трактується по-різному: процес переходу від традиційності до сучасності; процес, 

пов’язаний з впровадженням результатів науково-технічного прогресу з метою 

вдосконалення виробництва та підвищення конкурентоспроможності товару, 

підприємства, країни; стратегічний напрям розвитку країни шляхом здійснення 

перетворень у всі сферах з метою підвищення добробуту всіх учасників 

суспільства [473, с. 71]. О. О. Долженков [114], виходячи з досвіду 

трансформаційних процесів останнього історичного періоду, стверджує, що їх 

змістом є процес модернізації, тобто переведення «традиційного» суспільства у 
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«сучасне». А модернізацію, на думку О. О. Долженкова,  потрібно розглядати не 

як лінійне, однозначно позитивне, засноване на ідеї прогресу явища, а як процес, 

який постійно супроводжують конфліктні й кризові явища [114, с. 46]. На нашу 

думку, модернізація є ключовим аспектом трансформації, бо трансформація має 

керований характер й спрямована на осучаснення тієї системи, щодо якої вона 

відбувається. 

Поняття «трансформація» традиційно використовується разом із поняттям 

«реформування» [408, 55]. На думку В. Савчука та Ю. Зайцева [458],  реформи є 

процесом корегування окремих елементів системи, у нашому разі економічної 

системи, з метою покращання її ефективності. Розмежування поняття 

«трансформація» та «реформування» докладно представлено у роботах 

Є. Платонової [362] та Є. М. Кирилюка [214], де визначено, що реформування на 

відміну від трансформації є процесом корегування окремих елементів системи, з 

метою покращення її ефективності. Тобто можна зробити висновок, що 

трансформація спрямована на систему в цілому, має більш загальний та 

масштабний характер. Також у роботі [214] зазначається, що процеси 

трансформації економічних систем, на відміну від процесів реформування, 

проходять під впливом не тільки суб’єктивних (свідомих, вольових) чинників, але 

й об’єктивних. У такому контексті цілі реформи обмежуються деяким 

корегуванням параметрів системи, не змінюючи її базових основ, базової 

структури, хоча і можуть бути кардинальними [214]. Погоджуючись із такою 

точкою зору щодо розмежування понять трансформації та реформування, варто ще 

раз зазначити, що трансформація не обмежується тільки формою, структурою чи 

параметрами системи. Вона спрямована на самий зміст системи, пов’язаність її 

елементів та істотне покращання функціональності та дієвості системи в цілому. 

Таким чином, аналіз поняття трансформації та понять руху, розвитку, 

еволюції, модернізації, реформування дозволяє зробити висновки про їх змістовне 

синонімічне розуміння. Втім, між такими поняттями є й певна різниця. 

Трансформація означає якісну й кількісну зміну та перетворення структури, 

ознаки, системоутворювальних елементів системи, взаємозв'язків, які повністю 
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змінюються, що відрізняє трансформацію від реформування, реорганізації, 

реконструкції. Так само еволюція не завжди означає модернізацію й навпаки: 

модернізація об’єкта в цілому зовсім не означає його системної еволюції, більш 

того, модернізація об’єкта може передбачати свідому інволюцію. Так само й 

трансформація зовсім не обов’язково має бути пов’язана із модернізацією або 

еволюцією. На наш погляд, під рухом варто розуміти властивість економічної 

системи, під розвитком – форму руху такої системи, а під модернізацією – форму 

розвитку. Тому спрощене синонімічне розуміння всіх трьох понять – руху, 

розвитку та модернізації – як сукупності апріорних односпрямованих покращань 

представляється необгрунтованим. 

Проведений аналіз дозволяє дійти висновку, що більшість дослідників [73, 

83, 84, 96, 101, 485] використовують поняття «зміни» поряд із поняттям 

«трансформація» як на макрорівні, так і на рівні окремого підприємства. 

Заслуговує на увагу запропоноване Дж. Харрінгтоном [485] визначення змін, у 

вигляді процесу руху від нинішнього стану через перехідний період до бажаного 

стану. Також під змінами зазвичай розуміють освоєння економічною системою чи 

організацією нових ідей або моделей поведінки [101, с. 247]. Іноді [73, 485] деякі 

зміни ототожнюють із трансформаціями. Наприклад, О. С. Віханський [73] різні 

типи змін розглядає як перетворення. Схожої думки дотримуються 

Л. Ю. Гордієнко [96, с. 53] та І. В. Тяжкороб [464], які до корінних системних змін 

відносять організаційні трансформації. І. В. Тяжкороб [464] зазначає на 

необхідності використання терміна «трансформація» для змін, пов’язаних зі 

зміною організаційної структури та культури, місії та цілей організації. Своє 

бачення щодо трактування змін пропонує О. О. Гайдей [84]: «…це поступовий 

процес переходу підприємства на новий рівень з використанням існуючих ідей і 

концепцій» [84, с. 71]. Така ідея заслуговує на увагу, втім виглядає доволі 

абстрактною для її практичного використання, оскільки невизначеним 

залишається міра такого нового рівня. 

У своїх працях С. Р. Стеців вказує, що зміни перетворюються на програми 

трансформації чи реорганізації, ініційовані керівництвом [438, с. 155]. Таким 
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чином, як зазначалося раніше, трансформація передбачає зміни, містить зміни, але 

не зводиться до них за змістом. А зміни, у свою чергу, можуть означати початок 

трансформацій як на макрорівні, так і на мікрорівні. 

Синонімічний характер до поняття «трансформація» на рівні підприємства 

мають поняття реструктуризації, реорганізації, реінжинирінгу. Існує точка зору, 

що поняття «трансформація» є більш широким, ніж «реструктуризація», 

«реформування», «реінжиніринг», та зазначені категорії належать до типу 

трансформацій [241, 459, 478, 495, 497]. Аналогічну точку зору пропонує  

Я. С. Сосницька [429]. На її думку, реструктуризацію (переформування, 

перегрупування ресурсів) та реінжиринг (переформування, перегрупування 

процесів) відносять до типу трансформаційного процесу за економічним змістом. 

Отже, трансформація постає більш широким поняттям, більш загальним стосовно 

реструктуризації та реінжинірингу. Також існує думка, що реструктуризацію 

необхідно розглядати як ефективний спосіб трансформації, яка забезпечує 

комплексні взаємозв’язані зміни структур та функціонування підприємства 

загалом [478, 480]. Погоджуючись із наведеними точками зору, ми не вважаємо за 

необхідним детальне розмежування зазначених понять, тому що більш докладне 

дослідження щодо розмежування понять трансформація та реструктуризація, 

реінжиніринг, реорганізація вже представлене в роботах [85, 241, 429, 459, 478]. 

Трансформації розглядаються щодо економічних системи будь-якого рівня 

та складності. У тому числі трансформації розглядаються на рівні соціально-

економічних систем. 

Трансформації на рівні підприємства, по-перше, пов’язані з ефективним 

підтримуванням гомеостазу підприємства, як економічної системи у часі з 

урахуванням наявних її зв’язків з суб’єктами зовнішнього середовища; по-друге, 

трансформації мають на меті збільшення  існуючого рівня рівноваги у 

довгостроковому періоді [295].  

Якщо розглядати трансформації на рівні окремого підприємства, передусім 

пропонується уточнити зміст цього поняття та провести аналіз поняття 

трансформацій на рівні підприємства.  
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В роботі О. В. Корнух, А. М. Турило [239, с. 190] пропонують розглядати 

економічну трансформацію в межах підприємства як економічну категорію, що 

характеризує складний процес у вигляді сукупності економічних змін, 

усвідомлених і задіяних всім персоналом підприємства, в міру його 

інтелектуальних й інвестиційних можливостей, в усіх сферах і видах діяльності 

підприємства з метою забезпечення стратегічного конкурентоспроможного його 

розвитку.  

Намагання перенести поняття трансформації на рівень підприємства й 

розкрити його зміст не завжди можна визнати вдалим. Наприклад, у роботі 

[241, с. 45-46] пропонується трансформації розглядати, як  «послідовність певних 

взаємозв'язаних дій зі здійснення комплексних цілеспрямованих трансформацій у 

діяльності підприємства, спрямованих на забезпечення його стійкого 

еволюційного розвитку». Очевидно, що змістовно таке визначення є вірним, втім 

воно є тавтологічно-рекурсивним, а тому не дозволяє розкрити зміст 

трансформації на рівні окремого підприємства.  

Трансформації на рівні підприємства в разі їхньої керованості базуються на 

чотирьох фундаментальних напрямах, що проходять у організації та соціумі [467]: 

трансформація стратегії конкуренції в стратегічне оновлення підприємства 

за допомогою природних трансформаційних потоків (процесів); 

трансформація процесу організаційного розвитку підприємства в культурні 

динамічні процеси за допомогою міжкультурної взаємодії; 

трансформація процесів НДДКР у процеси соціальної інновації за 

допомогою міждисциплінарних взаємодій; 

трансформація функцій управління підприємством з метою формування 

«цілісної організації» [467]. 

Ці чотири напрями по суті є елементами, які відсутні в 

деконтекстуалізованих, монокультурних, монофункціональних і 

монодисциплінарних, тобто в економічно орієнтованих, концепціях менеджменту 

та лідерства [467]. Перевагою таких напрямів є те, що вони об’єктивізують іноді 
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доволі абстрактні й слабо відчутні процеси трансформації в конкретні результати 

на рівні підприємства. Розглянемо ці напрями більш детально.  

Напрям трансформації стратегії конкуренції в процеси стратегічного 

оновлення передбачає розкриття потенціалу підприємства за допомогою 

природних трансформаційних процесів, які поширюються на індивідуума, 

організацію і все суспільство. Такими процесами є адаптація, зростання, 

циклічність, формування системи зворотного зв'язку і, зрештою, еволюція. 

Трансформаційні потоки, що формують єдиний процес, у цьому випадку 

стимулюють постійне оновлення, тобто приховану інновацію, яка і є еквівалентом 

стратегії розвитку в традиційному розумінні. Спираючись на природні закони й 

динаміку розвитку культури, можна простежити, що живі організми (природні та 

соціальні) набувають різних форм у процесі адаптації та оновлення, що і є суто 

природним процесом трансформації [467]. Така закономірність є справедливою й 

для підприємства: стратегія конкуренції становить інтерес не сама по собі, а в 

контексті досягнення сталих конкурентних переваг підприємства, які є можливими 

тільки завдяки постійному оновленню.  

Трансформація процесу організаційного розвитку підприємства в культурні 

динамічні процеси передбачає динаміку трансформацій, що глибоко вкорінена в 

природі і заснована на її законах, так само як і сама культура походить з природи. 

За допомогою цього процесу природа забезпечує безперервну адаптацію з метою 

збереження та підтримки життя. Аналогічним способом феномен менеджменту 

трансформує навколишнє середовище (соціум) шляхом впливу на організацію 

[467]. На рівні окремого підприємства організаційний розвиток втілюється у 

конкретні прояви організаційної культури підприємства, організаційної поведінки 

його персоналу, що уособлює поведінку підприємства у зовнішньому середовищі.  

Трансформація процесів НДДКР у процеси соціальної інновації за 

допомогою міждисциплінарних взаємодій передбачає побудову завершених 

інновацій з боку підприємства та їхнє впровадження із використанням соціальних 

контактів. Важливість такої форми трансформації полягає в тому, що сам по собі 

процес НДДКР становить інтерес виключно з наукової точки зору. З точки зору 
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окремого підприємства інтерес мають комерціалізовані результати такого процесу, 

які втілені як у нових продуктах, так і у зростанні фінансових результатів 

діяльності підприємства шляхом розповсюдження таких продуктів із 

використанням соціальних (на рівні підприємства) контактів. Тобто фактично за 

рахунок такої трансформації технологічні інновації стають інноваціями, які 

впроваджені та поширені у соціумі.  

Трансформація функцій управління підприємством з метою формування 

«цілісної організації» [467], на нашу думку, є одним з ключових напрямів 

трансформації у менеджменті. Фактично, управління здійснюється із певним 

розділенням його як цілого на окремі елементи (функції в межах функціонального 

підходу до управління, процеси – в межах процесного, часткові ситуації або їхні 

патерни   – в межах ситуаційного). І такі елементи не можуть в умовах мінливого 

зовнішнього середовища залишатися незмінними. Саме в межах функціонального 

підходу до управління трансформація функцій управління й забезпечує цілісність 

організації та єдність процесу управління. Прихований зміст даного напряму дає 

можливість для застосування одночасно системного підходу для формування 

«цілісної» організації та ситуаційного підходу для трансформацій функцій 

управління підприємством стосовно певної управлінської ситуації, тобто 

впровадження трансформацій керованого впливу на систему підприємства в 

цілому. Отже, трансформація може охоплювати не тільки широке коло об’єктів на 

підприємстві, підсистеми управління, але й функції управління. Так, 

С. В. Філиппова та О. В. Добруля зазначають, що трансформації поширюються на 

економічні інструменти управління, організаційні форми його здійснення, 

виробничі системи і учасників підприємства [479]. З такою точкою зору слід 

повністю погодитися, тим більше, що вона підкреслює важливий щодо природи 

трансформацій на підприємстві аспект: трансформація не може бути зосереджена в 

одній підсистемі підприємства, бути актуальною щодо одного виду 

використовуваних ресурсів тощо. Трансформація охоплює підприємство в цілому, 

хоча й може проявлятися в одній з підсистем управління таким підприємством. 

Навіть якщо первинно трансформація планувалася щодо одного з елементів 
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системи підприємства, її проведення буде неодмінно «зачіпати» інші елементи та 

підсистеми підприємства. 

Таким чином, трансформація позначає якісні перетворення або становлення 

економічної системи різного масштабу, що дозволяє перехід на новий рівень 

функціонування й розвитку системи, який здійснюється послідовно та безперервно 

на всіх рівнях економічної системи. Такий процес пов’язаний із змінами підсистем 

та змінює характер взаємодії елементів системи. Перебіг трансформацій та їхній 

вплив на функціонування та розвиток економічних систем зумовлено внутрішніми 

та зовнішніми факторами. Трансформація – це складний і суперечливий процес, 

який містить послідовну зміну станів об’єкта дослідження в часі, послідовну зміну 

предметів і явищ, що відбувається закономірним порядком. Вивчення причин 

виникнення трансформацій у системах різної природи та змісту, їхніх характерних 

рис є корисним для розуміння їхнього перебігу в часі та просторі, забезпечення 

керованого характеру таких трансформації. Аналіз трансформацій у економіці 

повинен спиратися на їхні емпіричні прояви та теоретичну основу. Вивчення 

тільки емпіричних проявів трансформацій, хоча воно у вигляді сконцентрованого 

емпіричного досвіду та виявлених закономірностей теж є виключно корисним, 

явно недостатньо для розуміння природи та загальних закономірностей перебігу 

трансформацій, тому виникає потреба в теоретичному їхньому обґрунтуванні. Це 

зумовлює необхідність подальшого вивчення теоретичних аспектів перебігу 

трансформацій, причин їхнього перебігу в економіці, та як об’єкта стосовно 

конкретного підприємства. 

 

2.2. Закономірності, види та класифікація трансформацій  

 

Аналіз трансформацій у економіці на макрорівні повинен спиратися на їхні 

емпіричні прояви та теоретичну основу. Емпіричними проявами трансформацій на 

макроекономічному рівні є зміни у виробничих силах та відносинах між ними, у 

сферах економічного відтворення (виробництво, розподіл, обмін, споживання), у 

видах та поширенні форм власності в суспільстві та відповідні соціально-
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економічні явища, що відбуваються протягом порівняно стислого періоду часу. 

Прикладами емпіричних проявів трансформацій у економіці на макрорівні можуть 

слугувати роздержавлення власності та приватизація підприємств у 90-ті роки ХХ 

століття в Україні, олігархізація та тінізація української економіки протягом 2000-

2010 років [87, 253, 318, 459], велика економічна депресія 1929-1934 років у США 

[318, 458], стрімкий розвиток та криза ІТ-сектору у США протягом 1995-2001 [381, 

459], «вивезення» реального сектору економіки з країн Європи та Північної 

Америки до країн Азії протягом 1970-1990 років [106, 381] тощо. Такі 

трансформації приводять до структурних змін у економічних системах цілих країн 

або регіонів. 

Емпіричні прояви трансформацій процесів є різними за тривалістю часу, 

географічною локалізацією, кількістю охоплених суб’єктів, але їх об’єднує одне – 

всі вони ілюструють серйозні структурні зрушення у економічних відносинах між 

різними суб’єктами, представляють собою значні зміни, які торкаються значної 

кількості осіб однієї або декількох країн, мають значні економічні наслідки у 

вигляді перерозподілу власності, капіталу, істотної зміни фінансових результатів 

тощо. 

Вивчення емпіричних проявів трансформацій дозволяє ідентифікувати 

послідовність подій та змін, відтворити хронологічний порядок перебігу й на 

основі методу системної емпірики [550] встановити їхні загальні закономірності, 

щоб надалі використовувати це знання для попередження негативних 

трансформацій, прогнозування їхніх наслідків та забезпечення керованих 

позитивних трансформацій. Втім, тільки вивчення емпіричних проявів 

трансформацій, хоча воно у вигляді сконцентрованого емпіричного досвіду та 

виявлених закономірностей теж є виключно корисним, явно недостатньо для 

розуміння природи та загальних закономірностей перебігу трансформацій, тому 

виникає потреба в теоретичному їхньому обґрунтуванні. Теоретичною основою 

трансформацій в економіці та макрорівні є сукупність теорій (рис. 2.1). 

Існує точка зору [405], що теоретичну основу трансформацій в економіці на 

макрорівні складають дві основні групи теорій. Перша група включає теорії, в яких 
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трансформації є предметом самостійного дослідження (концепція перехідної 

економіки, теорія циклів тощо), друга група містить теорії, відповідно до яких 

трансформація розглядається як внутрішня складова процесів глобальної 

економічної динаміки (еволюційний та цивілізаційний підходи) [405, с. 9]. 

Безумовно, з точки зору дослідження трансформації як самостійного поняття, 

представляє інтерес саме перша група теорій. 

Теорії трансформаційних процесів в економіці та макрорівні 
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Рис. 2.1. Теоретична основа трансформаційних процесів  
в економіці на макрорівні (узагальнено на основі [99, 214, 408, 477, 478, 480]  

 

Вагомий внесок у дослідження теорії трансформації внесли Е. Тоффлер [456, 

457], П. Штомка [512], Дж. Гелбрейт [107], Д. Белл [36, 529], З. Бжезинський [40, 

41]. В роботі [283, с. 185] зазначено, що практичне значення теорій трансформації 

має декілька аспектів. По-перше, з’ясовані її основні закономірності, що 

дозволяють зрозуміти динаміку окремих параметрів (об’єм виробництва, норма 

прибутку, капіталовкладення) та спробувати виявити умови збалансованого 

переходу. По-друге, існуючі теорії щодо трансформації дозволяють визначити 

кордони адаптації й ті критичні значення тиску на систему, при яких стрибок стає 

незворотнім [283, с. 185]. Один із головних принципів, на якому будується теорія 

трансформації, полягає у взаємозв’язку єдності просторової та часової організації 

системи. Так, теорія трансформації стає аналітичним інструментом передбачення 
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майбутнього та засобом, що дозволяє уникнути «небажаної» біфуркації [283, с. 

185].  

Однією із сучасних теорій з дослідження трансформацій є теорія 

економічної трансформації. Сьогодні з цього питання існують розробки 

Л. В. Євстигнєєвої [120], Е. Т. Гайдара [81, 82], Ю. К. Ольсевич [336], В. Клауса 

[218], С. В. Степанової [437]. На думку Е. Т. Гайдара [82], з 80-90 років ХХ 

століття різко підвищилась увага до проблем економічної трансформації, коли 

міжнародне економічне та політичне суспільство зіткнулося з принципово новим 

класом таких проблем – посткомуністичною трансформацією. Теорію економічної 

трансформації в науковій літературі називають ще транзитологія [82,120, 281]. У 

роботах [82, 120] зазначається, що предметом економічної наукової дисципліни 

«транзитологія» – (transitology) є проблеми економічної трансформації, а 

об’єктом – економіка країн або країни, які знаходяться в процесі переходу від 

одного стану соціально-економічної системи до якісно іншому стану. Економічна 

транзитологія – доволі молодий, але усталени науковий напрям. Причому 

Л. В. Євстигнєєва та Р. М. Євстигнєєв [120] розглядають теорію економічної 

трансформації як дослідницьку програму. На думку Д. І. Савушкіна [153, 408], 

теорія економічних трансформацій розглядає трансформації як процес 

реформування в комплексі з його методологічними, теоретичними і практичними 

проблемами. Зрозуміло, що об’єктом дослідження у транзитології виступають 

явища, процеси та системи макрорівня, на рівні окремого підприємства положення 

та концепти транзитології можуть бути використані обмежено для формування 

базису трансформацій на рівні окремого підприємства.  

Теорії перехідної економіки викликають зацікавленість багатьох вітчизняних 

та зарубіжних науковців (В. М. Геєць [87], О. О. Бєляєв [39], В. С. Савчук [458], 

Ю. К. Зайцева [458], І. В. Бураковський [58], Е. Т. Гайдар [82], В. М. Полтерович 

[375], В. В. Герасименко [451], В. А. Мартинов [292] тощо). Загальним положення 

у теорії перехідної економіки є розгляд трансформації протягом досить тривалого 

періоду часу, коли перехідність, невизначеність, альтернативність подальшого 

розвитку домінують в економіці, визначають її функціонування, підпорядковують 
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собі відтворювальний процес [408, с. 51]. На думку переважної більшості 

дослідників [87, 292, 405, 446], основні концепції теорії перехідної економіки 

виникли у час тотального розпаду соціалістичної системи господарювання. Так, 

Т. І. Рудченко [405] та Л. В. Танбовцев [446] розглядають такі концепції теорії 

перехідної економіки: 

концепції, засновані на методі технологічного детермінізму (концепція 

індустріального суспільства, концепція інформаційного суспільства); 

концепції соціалізації капіталу (теорія колективного капіталізму, теорія 

конвергенції); 

концепції глобалізації та екологізації (теорія Римського клубу, концепція 

ноосфери); 

концепції соціал-демократичного та немарксистського спрямування 

(концепція надсуспільства) [405, с. 10]. 

Теорія перехідної економіки досліджує переважно процес системних, 

свідомо здійснюваних трансформацій, які трактуються як протидія старого й 

нового, такі трансформації пов’язані з конкретним історичним періодом, в якому 

відбувалися зазначені певні зміни. На рівні окремого підприємства теорія 

перехідної економіки представляє певний інтерес, оскільки пояснює 

функціонування зовнішнього середовища підприємства в умовах його 

трансформацій. Окремі загальні концепти такої теорії можуть бути імплементовані 

й на рівень підприємства, хоча зрозуміло, що теорія перехідної економіки 

спрямована на опис процесів на макрорівні.  

У другій половині ХХ століття популярності набули так звані теорії 

«трансформації» капіталізму [158]. До основних засновників теорії трансформації 

капіталізму відносять К. Маркса [290], А. Берли, М. Наддер, С. Чейз, 

Дж. М. Кларк., М. Сальвадоре [155], Д. Надлера [549], И. Валлерстайна [63]. У 

своїх дослідженнях Л. Я. Корнійчук та колектив авторів [158] зазначають, що ці 

теорії виходили, як правило, з реальних соціально-економічних процесів і явищ 

капіталістичного розвитку, але тлумачили їх досить своєрідно. Крім того, розвиток 

світової системи соціалізму, зростання її впливу після другої світової війни стали 
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причиною певної «непопулярності» навіть самого терміна «капіталізм». У цих 

умовах і почали формуватися різні теорії перетворення капіталізму на «новий» 

суспільний лад: теорія народного капіталізму [82, 155, 158, 292, 446], концепція 

колективного капіталізму [480, 158], концепція соціального партнерства [39, 107, 

158, 480]). У роботі [408] зазначається, що теорія капіталістичних трансформацій 

розглядає трансформації як природничо-еволюційну зміну, обумовлену логікою 

розвитку капіталізму, подоланням ним своїх внутрішніх відтворювальних 

обмежень. Слід зазначити, що теорії трансформації капіталізму виникли на етапі 

кризи капіталізму як альтернативи розвитку світового соціалізму. 

У літературі [91, 131, 297, 349, 408] представлений окремий науковий 

напрям, який досліджує різні економічні патології, диспропорції, лаги та 

відхилення соціально-економічних систем та її станів. Одними із перших термін 

«патоекономіка» був запропоновано К. В. Павловим [349], Г. П. Лузіним [272, 

273], Х. Г. Гізатулліним [91]. На думку К. В. Павлова, патоекономіка  – це наука 

про соціально-економічні реформи, про їхні форми та типи, про методи 

громадського реформування [349, с. 52]. Так Я. А. Жаліло [131] до сфери 

дослідження патоекономіки відносить вивчення закономірностей та специфічних 

особливостей кризових станів, аналіз та класифікацію чинників кризи, 

типологізацію форм та видів кризових станів, виявлення шляхів та методів виходу 

з кризи, аналіз типів та різновидів реформ [131]. У своїх дослідженнях 

Д. І. Савушкін [408] робить висновок, що теорія патоекономіки розглядає 

переважно негативні трансформації, які не здатні відтворюватися на своїй власній 

основі, які схильні до впливу зовнішніх для них законів, обмежені у своєму 

різноманітті та адаптивних кордонах [408, с. 51]. Теорія патоекономіки у 

дослідженнях трансформацій та кризових, патологічних станів не має значного 

поширення на цей час, хоча, безумовно, становить інтерес як інструмент опису 

кризових явищ на макрорівні. 

Поняття трансформації активно досліджувалося в теорії циклів 

(М. Д. Кондратьєв [231, 232], Е. Хансен [486], М. І. Туган-Барановський [462, 463], 

Й. Шумпетер [515], Д. Кітчин [543], К. Жюгляр [542]). З теорії циклів випливає 
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неминучість трансформації, яка  розглядається як почергова, повторювана зміна 

альтернативних якостей. Трансформація виступає переломним моментом руху 

циклу, в теорії циклів вона завжди несподівана і швидкоплинна [408, с. 51], хоча й 

неминуча. Згідно з теорією циклів трансформації можуть протікати й еволюційно, 

поступово, послідовно та стосуватися не тільки суто зміни, але й генезису нової 

системи, нових відносин або явищ. Тобто трансформації необхідно розглядати як 

повторювальну зміну саме спаду та підйому певної системи (наприклад, життєвий 

цикл, економічний цикл). Циклічність  є об’єктивною закономірністю розвитку 

системи, а використання положень теорії циклів для дослідження трансформацій в 

системі економічної безпеки підприємства дозволить пояснити структуру як 

часової, так і просторової динаміки таких. На відміну від інших теорій, які 

розглянуті, теорія циклів у дослідженні трансформацій на рівні окремого 

підприємства становить безпосередній інтерес, оскільки пояснює перебіг 

трансформацій у окремих підсистемах підприємства.  

До складу теоретичної основи дослідження трансформацій в економіці, 

особливо в умовах сучасних особливостей її функціонування, входять теорії криз 

та катастроф [21, 360]. У своїх працях В. І. Арнольд [21] визначає катастрофи як 

стрибкоподібні зміни, що є швидкою відповіддю системи на повільні зміни 

зовнішніх умов. Отже, теорія катастроф розглядає трансформацію як 

стрибкоподібні зміни системи (причому якісні), що мають місце за її межами 

сприйняття та адаптивності. В роботі [141] показано, що теорія катастроф дає 

можливість вивчити найбільш складні «приховані» проблеми трансформацій, в 

яких головними є питання про механізм виникнення стану нестійкості. Криза при 

цьому, на думку Д. І. Савушкіна [408], виступає необхідним елементом розвитку, 

що дозволяє виявляти «вузькі» місця системи й знижувати поріг витрат внаслідок 

соціально-економічних змін. У результаті трансформації можуть виникнути 

нездатність економічної системи до усунення перешкод у своєму розвитку, 

неспроможність до адекватного пристосування і зміни через революційний 

характер трансформацій або як свідчення повного вичерпання потенціалу розвитку 

цієї системи (у разі еволюційної трансформації) [408, с. 52 ]. 
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На відміну від інших теорій, які розглядаються, теорія криз та катастроф 

містить потужний математичний апарат, який дозволяє моделювати трансформації 

та пояснювати їхній перебіг не тільки на якісному рівні (як це робить більшість 

теорій), але й на кількісному, визначаючи зв'язок між окремими параметрами 

трансформацій. 

У соціологічних дослідженнях, які мають істотну теоретико-методологічну 

та практичну значимість, дослідження соціальних змін відносять до окремих 

проблем трансформаційних суспільств і часто пояснюють на основі теорії 

суспільних трансформацій [114, 146, 150, 457, 512, 552]. Теорія суспільних 

трансформацій викликає зацікавленість багатьох вітчизняних та зарубіжних 

науковців. Теоретичні підходи до визначення природи трансформацій в межах 

теорії суспільних трансформацій висвітлені у працях Е. Шилза [552], 

Т. І. Заславської [146, 150], П. Штомки [512], Т. І. Загороднюк [146], О. О. 

Долженкова [114], С.А. Єрохіна [130]. Зазначені теорії здебільшого стосуються 

якісних змін і перетворення суспільства. А трансформації за своєю сутністю є 

взаємозв’язком економічної поведінки та взаємодії учасників мікрорівня та 

інституціональними змінами макросередовища. Будь-які кардинальні 

перетворення в суспільстві, у свою чергу, передбачають зміну інституціонального 

простору, яке в значній мірі визначає спектр вибору як цілей економічних 

суб'єктів, так і способів досягнення цих цілей [381].  

Таким чином, для розуміння природи та загальних закономірностей перебігу 

трансформаційних процесів, теоретичною основою трансформаційних процесів в 

економіці та макрорівні може бути сукупність концептів та теорій, де процеси 

трансформації є предметом самостійного дослідження (транзитології, теорія 

трансформації [36, 40, 41, 107, 456, 457, 529], теорії економічної трансформації [81, 

82, 120, 218, 336, 437], теорії суспільних трансформацій [150, 457, 512, 552], теорії 

капіталістичних трансформацій [63, 155, 158, 549], теорії циклів [231, 232, 462, 463, 

486, 515, 542, 543], теорії криз і катастроф [21, 360], теорії патоекономіки [91, 131, 

297, 349]).  
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Аналізуючи ідеї О. О. Долженкова [114] та [130, 457] стосовно 

трансформацій на макрорівні, можна зробити сукупність важливих та корисних 

для розуміння природи трансформацій висновків та виявити їхні закономірності 

(рис. 2.2). 

Закономірності трансформацій процесів 
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Рис. 2.2. Закономірності трансформаційних процесів [99, 114, 150, 371] 
 

Передусім слід зазначити, що трансформації за своїм перебігом мають певну 

послідовність. Трансформація – це складний і суперечливий процес, зміст якого 

представлений  послідовною зміною станів об’єкта дослідження в часі, 

послідовною зміною предметів і явищ, що відбувається закономірним порядком. 

Тобто, трансформація є процесом і тому має послідовність та певну тривалість у 

часі. Трансформація не здійснюється одномоментно. 

Трансформації неодмінно впливають на всі структурні елементи системи. Це 

означає, що трансформації не можуть стосуватися лише однієї підсистеми чи 

структурного елементу систем різного походження, а стосуються докорінної 

економічної системи, як розглядається, та всіх її елементів (або підсистем) в 

цілому. Тобто трансформація за змістом може відбуватися у окремих елементах 

певної системи, але за результатами впливає на систему в цілому. Тому 

пов’язаність змін у структурних елементах системи є однією із закономірностей 

трансформацій у системах різної природи. 

Важливою особливістю трансформацій є його суб’єктний характер. 

Трансформаційні процеси здійснюються людьми або спільнотами людей, що 

свідомо координують свою діяльність для досягнення певних цілей.  Безумовно, 
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трансформація може виникати внаслідок об’єктивних причин, але вона є 

неможливою без участі людей, трансформація завжди має певного суб’єкта, 

завжди є не однозначно об’єктивним, а суб’єктивно усвідомленим станом 

соціальної системи. 

Характерною рисою трансформацій є їхня паралельність. Різні 

трансформації в одній системі можуть відбуватися не послідовно одна за іншою, а 

паралельно, одночасно. Це певною мірою ускладнює ідентифікацію таких 

трансформацій та зменшує їхню керованість, але при цьому вони мають 

об’єктивний характер. 

Трансформація має діалектичний характер щодо забезпечення стійкості 

системи. Трансформації позначаються на стані систем різного походження на 

різних етапах розвитку, пов’язані із переходом системи в нестійкий стан та 

отриманням нової стійкості. Трансформації систем направлені на генезис, 

розвиток та функціонування якісно нової системи із новими параметрами та 

складовими, новими відносинами або явищами. Тому в межах трансформацій 

можуть на певний момент часу паралельно функціонувати як старі елементи, так і 

створюватися нові елементи. Кінцевим результатом має бути виникнення з часом 

якісно нової структури системи. В певні моменти часу трансформація, ведучи до 

укріплення системи в довгостроковому періоді часу, може приводити до 

зменшення її стійкості та рівноваги у короткостроковому періоді.  

Нарешті, важливою закономірністю трансформацій процесів є часовий лаг. 

Як вже зазначалося, трансформації мають часову характеристику, здійснюються 

одночасно в просторі й часі та відображають динаміку функціонування та 

розвитку системи. Але на практиці можливе відставання чи випередження у часі 

трансформаційних процесів у межах перетворень однієї системи. Часовий лаг у 

такому випадку може призвести до відставання чи випередження у часі одного 

явища (причини) порівняно з іншим, пов'язаним з ним явищем (наслідком) [431]. 

Крім того часовий лаг стосовно трансформацій визначає те, що їхні наслідки 

проявляються не одразу, виявляються через певний проміжок часу. При цьому слід 

погодитися із Н. І. Гражевською [98], що не час визначає тривалість економічних 
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процесів, а навпаки їхній зміст визначає час. Чим більш складними та 

всеохоплюючими є трансформації, тим більшого часу вони потребуватимуть для 

свого впровадження. 

В аналізі трансформацій як системного явища, існують дві протилежні, але 

такі, що доповнюють одна іншу, точки зору. За точкою зору К. Поппера [377], 

І. С. Кондрашової [233], Н. І. Гражевської [99], С. В. Філіппової [478] 

трансформації мають переважно еволюційний характер, оскільки працюють за 

задумом своїх авторів (принаймні, очікується, що вони будуть працювати саме 

так) не на руйнацію, а на зміцнення традиційної соціально-економічної системи 

незалежно від її рівня – держава, регіон або окреме підприємства. З іншого боку, 

існує й точка зору, що трансформації слід розглядати виключно як значні якісні 

зміни в розвитку суспільства, причому радикальні – Е. Тоффлер [457], 

Н. І. Гражевської [99].  

Отже, слід визначити діалектичний характер трансформаційних процесів. 

Така точка зору вже отримала своє поширення, зокрема в роботі [99, c. 159] 

наголошується на діалектичній єдності трансформаційних процесів: вони 

спрямовані одночасно й на руйнування, й на творення. Трансформації, з одного 

боку, руйнують структуру та зв’язки в системі, а з іншого – породжують нові 

елементи, зв’язки та нові властивості.  

Усе різноманіття трансформацій потребує свого певного впорядкування. У 

табл. В.2. додатку В представлене різноманіття трансформацій, які можуть 

існувати щодо об’єктів різної природи . 

На думку О. О. Долженкова [114], спрямованість на зміни є головною рисою 

трансформації, що відрізняють її від інших форм соціальних змін (революції, 

реформ тощо). Оскільки трансформації є однією із форм соціальних процесів, вони 

можуть бути спрямовані або неспрямовані. Схожої думки у своїх дослідженнях 

дотримується відомий польський науковець П. Штомка [512], який у теорії 

соціальних змін пропонує відповідні форми соціального процесу. Всі форми 

процесів, на його думку, у тому числі соціального й трансформаційного, мають 

прогресивне або регресивне значення залежно від кінцевої мети і стану. Виходячи 
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з того, що поняття «процес» передбачає послідовну зміну об’єкта в часі, то за 

своєю сутністю всі процеси мають направлений вигляд та можуть бути 

поступовими, висхідними, лінійними або нелінійними. Якщо процеси проходять 

через послідовність необхідних стадій, вони називаються однолінійними 

(односпрямованими). Якщо ж процеси проходять по кількох альтернативних 

траєкторіях, пропускають одні стадії, затримуються на інших або долають у 

своєму перебігу нетипові стадії, тоді вони називаються мультилінійними. 

Протилежністю лінійних є процеси, які передбачають якісні стрибки або прориви 

після довгих періодів кількісного зростання, проходячи специфічні пороги. Такі 

процеси називаються нелінійними (наприклад, зміна суспільно-економічних 

формацій, за К. Марксом [290]).  

У свою чергу, неспрямовані процеси бувають трьох типів: одні мають 

випадковий, хаотичний характер; другі наслідують моделі, за яких стадії 

повторюються за типом замкненого циклу; в тому разі, якщо процеси подібні, але 

розрізняються за рівнем складності, слід вести мову про третю модель – спіралі 

або відкритого циклу [114, с. 42]. Такий підхід до виділення трансформацій 

викликає зацікавленість у межах нашого дослідження, оскільки, виходячи з того, 

що термін «процес» має на увазі послідовну зміну об’єкта в часі, то за своєю 

сутністю всі процеси мають направлений вигляд та можуть бути поступовими, 

висхідними або лінійними.   

Наступними видами трансформацій за О. О. Долженковим [114] є ендогенні 

та екзогенні, спонтанні та заплановані. Виділення таких видів трансформацій 

зумовлено рушійними силами, що приводять до руху, або початку трансформацій. 

У першому випадку, як вважає О. О. Долженков [114], йдеться про ендогенний 

процес (з іманентною внутрішньою причиною), у другому – про екзогенний (із 

зовнішньою причиною). Ендогенні процеси розкривають потенційні можливості, 

властивості та тенденції, які містяться всередині реальності, що змінюється; 

екзогенні – реактивні й адаптивні – є відповіддю на виклик (стимул, тиск) ззовні 

[114, с. 42]. Схожої думки дотримуються Т. Вельш, Х.-Г. Крюссельберг, 

Г. Ляйпольд [6], Я. С. Сосницька [429]. Стосовно спонтанних та запланованих 
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трансформацій, на нашу думку, більш доцільним є поділ трансформацій на 

керовані та некеровані, який пропонує С. Б. Кримський [253].  

С. В. Філиппова та О. О. Добруля [479] зазначають, що трансформація може 

відбуватися поступово, у вигляді низки дрібних послідовних змін, а може, й 

радикально у вигляді різкої зміни стану досліджуваного об’єкта або системи. 

Науковці виділяють еволюційний тип трансформації, який має назву 

організаційний розвиток, та революційний. Організаційний розвиток при цьому 

розглядається як концепція планування, ініціації і ведення процесів зміни 

виробничих систем із залученням широкого кола учасників [478]. Революційні 

трансформації представлені реінжинірингом, тобто фундаментальним 

переосмисленням, перебудовою всіх процесів підприємства [241, 429]. Між цими 

типами трансформацій знаходиться багато проміжних варіантів [479, c. 431]. 

С. В. Філиппова [479] та В. І. Захарченко [152] пропонують структурно-

функціональну класифікацію трансформацій. На їхню думку, структурна та 

функціональна трансформації можуть однаково відбуватися в двох сферах системи 

підприємства: виробничій та управлінській [478, с. 30-31]. Додатково 

С. В. Філиппова пропонує класифікувати трансформації за їх природою і 

технологією впливу на виробничий процес [478, с. 30-31]. Виділення таких видів 

трансформацій є корисним з позиції аналізу  трансформацій систем різного 

масштабу. Структурні трансформації дозволяють аналізувати зміни елементів та їх 

зв’язків у системі. Функціональні трансформації дозволяють відстежити зміну 

дієвості та результативності системи. На думку С. В. Філиппової [478, с. 30-31], 

саме така класифікація дозволяє використовувати якісні характеристики 

виробничих систем, що відображають їх техніко-технологічні та організаційно-

економічні зміни, цілеспрямовано активізувати управління трансформаціями. 

Додатково слід зазначити, що така класифікація дозволяє прогнозувати наслідки 

трансформацій на різних рівнях управління економічними системами. 

За точкою зору Я. М. Мартинішин та Є. Я. Коваленко [291], трансформації 

слід поділяти на три окремі категорії: структурної, функціональної та 

управлінської трансформацій. До структурної трансформації відносяться процеси 
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зміни розмірів, форми, побудови окремих підприємств й усієї їхньої системи 

(мережі) в межах країни, регіону, адміністративного району, населеного пункту, як 

у цілому, так і у розрізі за певними видами економічної діяльності. До 

функціональної трансформації відносять процеси зміни функцій і механізмів 

функціонування. До управлінської трансформації відносять процеси зміни 

принципів, методів і технологій менеджменту, удосконалення комунікацій та 

організаційної культури керівництва підприємствами [291, с. 33-34].  

У роботі О. В. Панібратської [352] чітко простежується намагання об’єднати 

різні класифікаційні ознаки для трансформацій, зокрема такі:  ринкова, 

структурно-управлінська, структурно-галузева, структурно-територіальна, 

структурно-функціональна, інноваційно-технологічна.  

В окремих напрацюваннях вже сформовано класифікації трансформацій, 

зокрема у роботі [429] трансформації типізують так: 

за економічним змістом: перехід від ринкових механізмів до 

внутрішньогосподарських і навпаки (інтеграція, дезінтеграція); переформування 

прав власності управління (реорганізація); переформування, перегрупування 

ресурсів (реструктуризація); переформування, перегрупування процесів 

(реінжиринг); 

за спрямованістю: трансформації, спрямовані на досягнення фінансових 

цілей; трансформації, спрямовані на досягнення нефінансових цілей; 

за основним завданням: трансформації, пов’язані із забезпеченням повного 

чи ефективного використання наявних можливостей; трансформації, пов’язані із 

нарощуванням можливостей; трансформації, пов’язані зі створенням якісно нових 

можливостей; 

за причинами: трансформації, викликані внутрішніми чинниками; 

трансформації, викликані зовнішніми чинниками; 

за масштабом: у межах країни; у межах регіону; у межах галузі; у межах 

підприємства; 

за охопленням елементів: одноелементні; функціональні внутрішньо 

елементні; системні; глобальні; 
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за характером: еволюційні; революційні; 

за часовим інтервалом: стратегічні; ситуаційні [429, с. 58-59]. 

Цікавий погляд на види трансформації пропонують Н. І. Гражевська [99], 

І. О. Горленко [97], Л. Л. Тарангул [460], виділяючи  галузево-компонентну, 

функціональну, територіальну та організаційно-управлінську трансформації. До 

першого типу, на думку Н. І. Гражевської [99], відноситься переорієнтація 

підприємств з традиційних видів діяльності до інноваційних видів. До 

функціонального типу трансформації відноситься передусім зміна технологій, 

матеріально-технічної бази підприємства, зміна спеціалізації тощо. Третій вид 

територіальної трансформації пов’язаний з місцезнаходженням підприємства, 

деконцентрацією виробництва, винесенням та будівництвом нових підприємств, 

які небезпечні для навколишнього середовища та населених пунктів. 

Організаційно-управлінська трансформація пов’язана зі зміною організаційних 

структур, перерозподілом функцій управління між різного роду 

підприємницькими структурами [99]. Виділення зазначених видів дозволяє 

розглядати трансформації систем будь-якого рівня прояву – від національної 

економіки до окремого підприємства – та представляє інтерес як на макрорівні, так 

і на мікрорівні. Таке виділення трансформацій має більш прикладне значення та є 

цікавим для дослідження систем економічної безпеки підприємства. 

Скорочення обсягів продукції в обігу, зміна кон’юнктури ринку призводить 

до змін в сфері обігу та товарно-грошових відносинах. Такі трансформації 

Ю. М. Осіпов [340] визначив як товарно-ринкові, а трансформації, які впливають 

на організаційні структури, визначив як виробничо-структурні. До виробничо-

структурних трансформацій відноситься переорієнтація підприємств на інші види 

діяльності, у тому числі переформування прав власності, переформування або 

перегрупування ресурсів, переформування або перегрупування процесів [340]. Такі 

виділені види трансформацій є корисними з позиції дослідження трансформацій 

окремого підприємства. 

До окремої групи трансформацій необхідно віднести системні та 

внутрішьносистемні, міжсистемні трансформації (Л. І. Абалкін [1], Дж. Стігліц 
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[439], Л. Бальцерович [30], Дж. Сакс [415], Ю. М. Осіпов [340], П. М. Леоненко 

[236], О. М. Радіонова [391], С. Б. Кримський [253], М. І. Михальченко [302], 

Є. М. Кирилюк [214]). Такі виділені трансформації визначають принциповий 

характер змін у певній системі та міру їхнього впливу на діяльність окремих 

системи та на міру її відносин із іншими системами.  

Системні трансформації, на думку Є. М. Кирилюка [214], виникають через 

нездатність цілого адекватно реагувати на впливи зовнішнього середовища за 

рахунок значної неоднорідності відтворювальних ланок і зниження адаптивних 

властивостей. Такі трансформації, перш ніж утвориться нова система з якісно 

іншими властивостями, обов’язково проходять через поріг нестійкості, 

невизначеності попередньої системи. У якості прикладу можна навести системні 

трансформації, пов’язані з перетворенням системи соціалістичного господарства 

на модель соціальної ринкової економіки міжсистемні (надсистемні, глобальні) 

трансформації означають кардинальні зміни у світогосподарських процесах 

внаслідок дії певних чинників, наприклад, світової фінансової кризи, 

впровадження радикальних інновацій, виникнення нових технологічних укладів 

[214]. 

Надсистемні трансформації розглядаються як такі, що проходять за межами 

окремої економічної системи. Тісно переплітаючись, системні та міжсистемні 

(глобальні) трансформації принципово по-різному впливають на розвиток 

конкретних країн [214, с. 22]. Велику увагу дослідженням питання співвідношення 

міжсистемних та внутрішньосистемних трансформацій приділила Н. І. Гражевська 

[99]. На її думку, прихильники концепції міжсистемних трансформацій 

розвинених економічних систем вибудовують свої докази на основі гіпотез про 

способи, шляхи і форми виникнення постіндустріального, посткапіталістичного, 

постринкового, постекономічного, постсучасного суспільства [99, с. 68]. 

Прихильники концепції внутрішньосистемних трансформацій розвинених 

ринкових економік трактують зазначені перетворення як природно-еволюційні 

зміни економічної системи, обумовлені логікою її розвитку та спрямовані на 

подолання внутрішніх та зовнішніх обмежень [99, с. 69]. Отже, з цієї точки зору 
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трансформацію можна розглядати як іманентну властивість системи, яка містить 

передумови безперервної зміни форми, структури, елементів та зв’язків. 

Надсистемні, внутрішньосистемні та системні трансформації більшою мірою 

стосуються економічних систем макрорівня, й на рівні підприємства 

представляють менший інтерес. 

На основі виділених, проаналізованих та узагальнених видів трансформації 

побудовано класифікацію трансформацій, яка представлена в табл. В.3. додатку В. 

Різноманіття критеріїв та видів трансформації є аргументом на користь складності 

та багатогранності трансформації як соціально-економічного феномену. 

Критерії класифікації трансформацій, що мають бути використані для 

досліджень СЕБП, вибираються за результатами їх аналізу з позиції практичної 

значущості. До числа найбільш значущих для досліджень трансформацій СЕБП 

віднесено такі: міра спрямованості; джерело походження; міра запланованості; 

міра швидкості в часі, характер; об’єкт трансформацій. 

Важливим для вирішення завданням є визначення стадійного характеру 

перебігу трансформації. Так трансформація (на макрорівні) включає, на думку 

В.А. Ребкало та Л.Є.Шкляр [396], такі стадії: 

переоцінка існуючого стану суспільства та змісту й масштабів кризи; 

неупереджена об’єктивна характеристика реального стану речей, його 

джерел та причин виникнення, можливостей і шляхів виходу з кризової ситуації, 

тобто соціальна діагностика; 

демонтаж віджилої системи, ліквідація її явних невідповідностей 

досягнутому рівню суспільного розвитку та його тенденціям;  

пошук якісно нових стратегій розвитку, елементами яких є політична, 

економічна та соціальна (іноді й національна) ідентичність суспільства [396]. 

Своє бачення щодо виділення стадій трансформацій на прикладі політичних 

трансформацій пропонує М. В. Пампура:  

стадія деформації існуючого політичного режиму, під час якої відбуваються 

швидкоплинні процеси з ліквідації найбільш очевидних протиріч в 

інституціональній, функціональній, ідеологічній та інших сферах;  
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стадія функціональних перетворень, коли відбувається створення нової 

ідеологічної основи політичного режиму, визначаються ті методи, за допомогою 

яких повинно здійснюватися політичне управління;  

стадія інституціоналізації політичного режиму, під час якої створюються та 

легітимізуються основні інститути, що є обов’язковими для даного режиму;  

стадія соціалізації політичного режиму, під час якої формується певна 

суспільна думка й суспільна позиція з приводу перетворень, що відбуваються, а 

також триває подальше усталення політичного режиму, тобто усвідомлення 

суспільством сформованого режиму як певної норми суспільно-політичного життя 

країни [351, с. 41]. 

Безумовно, лінійно екстраполювати виділені М. В. Пампурою [351] стадії 

щодо трансформацій будь-якої системи не варто, втім щодо соціальних та 

економічних систем така точка зору становить інтерес. 

О. М. Данілов виділяє такі стадії трансформації: переоцінка існуючого стану 

та оцінка змісту і масштабів кризи, що має системний характер; діагностика, тобто 

неупереджена, об’єктивна характеристика сучасного стану, можливостей і шляхів 

виходу із кризової ситуації; демонтаж старої системи, ліквідація її очевидних 

невідповідностей досягнутому рівню суспільного розвитку та його тенденціям; 

нове самовизначення, пропозиції та обґрунтування шляхів подальшого розвитку 

[109, с. 10–11]. Такі стадії є справедливими для соціальних та політичних 

трансформацій макрорівня. Для мікрорівня вони можуть мати інше наповнення, 

що не відміняє стадійного характеру перебігу трансформації.  

Своє бачення стосовно етапів проведення трансформаційних процесів 

пропонує Л. О. Потравка [380]. За Л. О. Потравкою перший етап трансформації 

соціально-економічної системи представлений кількісно-якісними змінами при 

збереженні системою стійкості та основних параметрів структури.  Наступний етап 

характеризується якісними змінами системи, що супроводжується початком 

переродження системи, пов’язаним із порушенням стійкості. Цей етап містить такі 

фази: флуктація на підсистемному рівні (порушення відносин); біфуркаційна фаза 

(характерна втратою системних якостей); становлення нової системи (подолання 
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протиріч у системних відносинах; позиціонування нової (нові якості елементів та 

формування нової структури). Процес трансформацій в ході суттєвих якісних 

перетворень та зміни структури на підсистемному й елементарному рівнях 

переходить до третьої фази, що характеризується розпадом (деградацією) старої 

системи або формуванням нової системи із новими якостями [380, с. 198].  

В роботі С. В. Степанової [437] запропоновано концептуальний підхід до 

трансформаційних перетворень соціально-економічної системи регіонального 

рівня в контексті еволюційної парадигми. Згідно із запропонованим підходом  

система у своєму еволюційному розвитку від «старої» до «нової» послідовно 

проходить такі фази трансформації, як структурну та просторову. Проходження 

фази структурної трансформації дозволяє соціально-економічній системі знайти 

рішення стосовно системних проблем, а потім на основі нових запропонованих 

ідей сформувати нові ядра економічного росту. Просторова трансформація, у свою 

чергу, відображає проектні зміни та зміни самої структури системи [437]. На нашу 

думку, такий підхід викликає увагу та може бути використаний у подальшому 

дослідженні, у тому числі із використанням методу методологічної експансії й 

перенесенням розглянутих фаз з мезорівня на мікрорівень. 

На думку Н. І. Гражевської [99], економічні системи постійно переходять від 

одного типу зв’язку до іншого: механізми негативного зворотного зв’язку 

забезпечують поточну стійкість системи (підтримання її гомеостазу), а механізми 

позитивного зворотного зв’язку підсилюють слабкі флуктуації та сприяють 

якісному «стрибку» економічної системи, визначаючи її майбутню стійкість. 

Надалі Н. І. Гражевська пропонує  ланцюг динамічних трансформацій економічної 

системи (рис. 2.3). 

Отже, необхідно зазначити, що в науковій літературі трансформації дійсно 

мають стадійний характер перебігу, а виділення основних стадій трансформації 

дозволить нам більш точно аналізувати трансформації СЕБП. Трансформації в 

залежності від кінцевої мети й стану змінюють підсистеми та взаємозв’язок 

елементів системи економічної безпеки підприємства, що потребує впровадження 

та контролю керованих змін. 
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Рис. 2.3. Ланцюг динамічних трансформацій економічної системи за  

Н. І. Гражевською [99]  

 

Визначення місця та умови перебігу, моделювання трансформаційного 

процесу в СЕБП дозволить підприємству розробити механізм протидії внутрішнім 

і зовнішнім загрозам, аналізувати складні соціально-економічні умови для 

вирішення стратегічних завдань підприємства. Виділення зазначених стадій вказує 

нам на використання різних  підходів (системний, синергетичний) до проведення 

трансформацій. 

У більшості випадків трансформації мають керований характер та є 

ініційованими з боку певного суб’єкта управління. У такій ситуації суб’єкт 

управління може вибрати один з декількох підходів до проведення таких 

трансформацій. Щодо таких підходів та їхнього змісту І. С. Кондрашова [233] з 

посиланням на Н. О. Макашеву [281] пропонує такі підходи до трансформації:  

телеологічний підхід (швидкий перехід від одного стану до іншого, 

відповідно до якогось ідеалу);  

абсолютований еволюціонізм (поступова еволюція економічної думки); 

генетичний підхід (ідея поступової, поетапної соціальної інженерії 

К. Поппера, підходом Н. Кондратьєва до формування цілей);  

концепція «перспективних траєкторій розвитку» В. М. Полтеровича [281].  

Підходи щодо трансформацій економічних систем у своїх роботах досліджує 

І. В. Ховрак [487], яка за результатами дослідження пропонує такі підходи до 

трансформацій економічних систем та їх розробників: цивілізаційний (А. Сміт, 
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Д. Белл, А. Дж. Тойнбі, П. Дракер) , формаційний (К. Маркс, Ф. Енгельс), 

еволюційний (Й. Шумпетер, У. Ростоу, Дж. Фрідмен, Е. Тоффлер), 

конвергенційний (Я. Тінберген, Дж. Гелбрейт) [487, с. 157-158 ]. Крім основних 

зазначених теоретико-методологічних підходів стосовно трансформації 

економічних систем, І. В. Ховрак [487] виокремила такі підходи: модернізаційний, 

інституціональний, технократично-футурологічний та синергетичний.  

Д. І. Савушкін [408] виокремлює шість ключових підходів щодо 

дослідження економічної динаміки, в рамках яких, так чи інакше, розглядаються 

процеси трансформації: еволюційно-інституціональний, діалектико-формаційний, 

системно-структурний, інформаційний, енергійно-синергетичний, 

соціокультурний [408, с. 52].  

Аналіз існуючих підходів дозволив Л. П. Стебляковій [436] виділити 

системний підхід як найбільш адекватний щодо дослідження трансформацій 

економічних систем у контексті теорії економічного розвитку Й. Шумпетера [515]. 

Слід ще раз згадати І. Б. Маркович [289], яка пропонує системний, ситуаційний та 

процесний підходи до трансформацій.  Досліджуючи трансформації складних 

економічних систем, Н. І. Гражевська [99] , Є. М. Кирилюк [214] пропонують 

синергетичний, еволюційний та інституціональний підходи. На думку 

Н. І. Гражевської [99], у новій економічній транзитології синергетичний, 

еволюційний та інституційний підходи певним чином взаємодоповнюють один 

одного, дозволяють дослідити реальні форми організації економічного життя в 

їхній конкретно-емпіричній та національно-специфічній визначеності, повніше 

врахувати взаємозв’язок і взаємозумовленість економічних, соціальних, 

політичних, правових та інших складових системних перетворень [99, с. 106]. В 

роботі [399] пропонуються радикальний, еволюційно-революційний та 

структурний підходи до визначення трансформації. У свою чергу, 

С. В. Любимцева [276] пропонує системний, інституціональний, синергетичний 

підходи щодо дослідження трансформації систем. Більш докладна характеристика 

існуючих підходів щодо проведення трансформацій представлена в додатку В 

(табл. В.4).  
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Таким чином, для розуміння природи та загальних закономірностей перебігу 

трансформацій розглянуто їхню емпіричну та теоретичну основу. Для розуміння 

природи трансформацій виявлено їхні закономірності. Визначення загальних 

закономірностей трансформацій дозволить впроваджувати аналітичні інструменти 

попередження негативних трансформацій та прогнозування їхніх наслідків для 

забезпечення керованих позитивних трансформацій. Для опису та вивчення всього 

різноманіття трансформацій побудовано їхню класифікацію, що дає змогу 

критеріально описувати трансформації щодо певної системи або об’єкта. Докладно 

проаналізовано характеристику існуючих підходів (телеологічний, еволюційний, 

системний, синергетичний, інституціональний, ситуаційний, процесний, 

формаційний та ін.) до розуміння трансформації та аналізу поняття трансформації 

в економічному контексті. Розглянуто трансформації щодо систем різної природи 

та походження, щодо кожного з підходів виділено переваги та недоліки, що дає 

змогу вибирати у випадку трансформацій щодо певного об’єкта або системи 

найбільш виправданий підхід. Досліджений системний характер трансформацій 

дав змогу розглядати трансформації як процес та як результат. На цій основі 

вперше трансформації СЕБП представлено як безперервний та цілеспрямований 

процес, який спричиняє та відображає якісні перетворення та становлення системи 

економічної безпеки підприємства, що полягає у зміні взаємозв’язків та її 

складових, та як результат, призначений для набуття системою економічної 

безпеки підприємства нової дієвості, нових якостей та є умовою результативного її 

функціонування. 

Очевидно, що трансформація не виникає сама по собі, вона має певні 

причину виникнення й веде до певних наслідків. Вивчення причин виникнення та 

наслідків трансформацій у системах різної природи та змісту є корисним для 

розуміння їхнього перебігу в часі та забезпечення керованого характеру таких 

трансформації. Це зумовлює необхідність вивчення причин перебігу 

трансформацій як загальнонаукового феномену, як об’єкта дослідження в 

економіці, та як об’єкту стосовно конкретного підприємства. 
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2.3. Каузально-консеквентний характер трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства 

 

Дослідження природи трансформацій СЕБП потребує, у тому числі, 

відповіді на питання, як такі трансформації виникають, і до яких наслідків вони 

приводять. Отже, виникає потреба в дослідженні каузально-консеквентного 

характеру трансформацій СЕБП. Така назва походить від об’єднання 

транслітерацій двох англомовних слів – каузальний (від англ. «causal» - такий, що 

є причиною, причинний) та консеквентний (від англ. «consequential» - наслідковий, 

такий, що є наслідком). 

Дослідження каузального характеру трансформацій СЕБП спирається на 

причини змін у загальному розумінні (трансформація за своїм характером є 

зміною, і тому на неї поширюються загальні закономірності проходження змін), 

природу економічної безпеки як соціального та економічного феномену, а також 

на закономірності функціонування та розвитку систем різної природи. 

Монографічний аналіз [10, 51, 76, 86, 117, 278, 325, 330, 363, 376, 390, 532, 534], 

дозволяє виділити такі складові каузальної природи трансформацій СЕБП: 

протиріччя, прагнення до адаптації, прагнення до впорядкованості та рівноваги, 

зміни інституційного середовища, циклічність, інновації, криза, «вдалі» мутації, 

волюнтаристський вплив, актуалізація загроз ендогенної та екзогенної природи, 

зростання ентропії в процесах забезпечення економічної безпеки, зміна схильності 

до ризику та прагнення економічної безпеки в СЕБП.  

Опис складових каузальної природи трансформацій наведено у таблиці Д.1 

додатку Д. Вплив кожної із виділених складових каузальної природи 

трансформацій на  проведення таких трансформацій представлено в таблиці Д.2  

додатку Д. 

Протиріччя як складова каузальної природи трансформацій має значний 

вплив на СЕБП. За своєю сутністю протиріччя є взаємодією протилежних, 

взаємовиключних сторін і тенденцій предметів і явищ, які в той же час 

перебувають у внутрішній єдності і взаємопроникненні, виступаючи джерелом 
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саморуху й розвитку об'єктивного світу і пізнання, виступаючи 

джерелом саморуху і розвитку [443]. СЕБП, як особливий різновид соціально-

економічної системи, прагне до незмінності свого стану, потребує рівноваги, тобто 

має інерційність. Але на СЕБП, як відкриту систему, що взаємодіє із зовнішнім 

середовищем, впливають екзогенні та ендогенні чинники, які призводять до появи 

протиріч та мають вплив на її рівновагу, розвиток та функціонування. Тому 

відсутність адекватної протидії небезпеці, яка генерується в результаті виникнення 

і розвитку протиріч в системі у кінцевому випадку, може призвести до розпаду або 

знищення самої системи. Зовнішні й внутрішні протиріччя в СЕБП є джерелом 

трансформацій.  Трансформація СЕБП приводить до появи якісно нової системи із 

новими можливими елементами і властивостями, але між ними з часом виникають 

протиріччя. Кожна система має протиріччя, прагне до рівноваги, що є потребою 

СЕБП. Додатково, існує вплив на нові елементи нової системи з боку вже 

існуючих елементів, які існували в такому середовищі раніше. Вони 

перешкоджають трансформації систем у середовище свого існування [113]. Отже, 

наявність протиріч «штовхає» СЕБП до виникнення трансформацій, які повинні 

такі протиріччя усунути. 

Прагнення до адаптації за своєю сутністю є властивістю СЕБП. У роботі 

[205] зазначено, що адаптація у загальному вигляді передбачає цілеспрямовану 

зміну параметрів, структури й властивостей системи у відповідь на зміни, що 

відбуваються у зовнішньому середовищі її функціонування. Термін «адаптація» 

(походить від лат. аdapto) означає пристосування або процес пристосування до 

мінливих умов зовнішнього середовища [425, с. 24]. Визначенню терміну адаптації 

в науковій літературі [366, 404] приділяється багато уваги, особливо в 

системології. Так А. Є. Кононюк [234] розглядає всі системи як адаптивні об’єкти. 

Адаптація є спроможністю системи знаходити цілеспрямовану поведінку з 

пристосування в складних середовищах, а також сам процес такого пристосування 

з метою утримання існуючих змінних, що характеризують стан системи, 

збереження в певних межах основних якостей системи [519, с. 12-13].  
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У свою чергу, в роботах [366, 404] пропонується розглядати адаптацію як 

властивість системи щодо пристосування, як процес пристосування системи або як 

метод дії щодо пристосування. Як зазначає Н. В. Гражевська: «…порушення 

цілісності системи можливе, якщо субординація її елементів не відповідає їх 

ієрархії. За цих обставин руйнуються стереотипи поведінки певної частини 

елементів системи. Як наслідок, відбувається адаптація системи до нових умов за 

збереження цілісності та основних системоутворюючих елементів або її 

трансформація шляхом необоротних змін відповідних елементів та структури» [99, 

с. 39-40]. Варто погодитися із висловом Н. В. Гражевської [99], що адаптація 

системи до зовнішніх умов є одним із процесів трансформацій, які породжують 

необоротні перетворення відповідних елементів та структури. Отже, прагнення до 

адаптації є процесом, спрямованим на збереження гомеостазу системи, як 

властивості, та є складовою каузальної природи трансформацій СЕБП. 

На думку О. В. Ілляшенко, адаптація системи управління підприємством у 

вигляді певних змін необхідна для розташування в ній системи економічної 

безпеки (як підсистеми або надсистеми), проте зміни в діяльності та управлінні 

підприємством (і зміни у системі управління підприємством не є винятком) 

впливають і на економічну безпеку підприємства, і на її систему, і на дію 

механізмів системи [205, с. 458]. У свою чергу, Ю. С. Погорелов [371] зазначає, що 

після переходу підприємства до нового стану відбувається адаптація, результатом 

якої є зменшення, причому, часто ітеративним коливальним шляхом, 

невідповідності всередині підприємства та у його стосунках із зовнішнім 

середовищем. Призначенням адаптації є приведення підсистем підприємства з 

метою збереження його цілісності у відповідність до нового стану. Отже, 

прагнення до адаптації є складовою каузальної природи трансформацій СЕБП. 

Наступною складовою каузальної природи трансформацій є прагнення до 

впорядкованості та рівноваги. Як зазначав В. Н. Садовський [410], впорядкована 

певним чином безліч елементів, взаємозалежних між собою та які утворюють 

деяку цілісну єдність, і є системою. Тому СЕБП, як і будь-яка система, прагне 

упорядкованості, і це прагнення породжує трансформації. В дослідженнях [244, 
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387] рівновагу розуміють як баланс. Тобто рівновагою (балансом) може бути 

рівноважний стан системи, якщо різні впливи мають компенсатори або відсутні 

загалі [387]. Отже, прагнення системи до впорядкованості та рівноваги викликає 

трансформації та породжують трансформації системи будь-якого порядку. 

Прагнення до впорядкованості та балансу (рівноваги) впливає на виникнення 

трансформацій СЕБП, оскільки може бути викликане шляхом зміни стану 

рівноваги самої системи. Нерівноважність, незбалансованість СЕБП (внутрішня, 

зовнішня або функціональна) приводить до реакції системи, яка спрямована на 

подолання такої нерівноважності. Причому така реакція має об’єктивний характер, 

й не залежить від антропного фактору системи, її розміру або інших факторів. 

Новий впорядкований стан СЕБП не обов’язково є ідеальним з точки зору 

забезпечення функціональності системи, але він є впорядкованим з точки зору 

зв’язків між її елементами. Тому прагнення до впорядкованості та балансу 

(рівноваги) як складової каузальної природи трансформацій повинне вести саме до 

цілеспрямованих змін та трансформацій СЕБП, щоб така впорядкованість була 

достатньою з позиції функціональності системи. 

Переважна кількість дослідників-безпекологів [132, 206, 225, 330, 370] 

погоджується з тим, що за своїм устроєм та суттю СЕБП є соціально-економічною 

системою, під якою класично розуміється об'єднання людей, що спільно 

реалізовують деяку програму або ціль і діють на основі певних процедур і правил. 

Наявність процедур і правил, що регламентують спільну діяльність членів 

соціально-економічної системи, є визначальною властивістю і відрізняє соціально-

економічну систему від групи або колективу [329, с 266-267]. А наявність певних 

процедур та системи правил, що утвердились і визначають структуру соціальної 

взаємодії, є інституціями (за Дж. Ходжсоном [488, с. 11]), які утворюють 

інституційне середовище. Відповідно зміни певних процедур та правил можуть 

бути як породжені, так і викликані трансформаціями.  

Зміна інституційного середовища як складової каузальної природи 

трансформацій має істотній вплив на проведення та перебігу трансформацій 

СЕБП. Відповідна система функціонує в інституційному середовищі, яке 



134 
утворюється з формальних та неформальних інституцій. Так, О. В. Ілляшенко 

пропонує інституційний механізм як засіб впливу не лише на формування 

інституцій, їхніх взаємозв’язків, а й забезпечення їхнього функціонування і 

трансформації в межах економічної безпеки підприємства [206, с. 230]. Інституції, 

що визначають середовище системи економічної безпеки, можуть мати й 

негативний характер. Такий негативний характер інституцій у даному випадку 

характеризується переважно невідповідністю інституцій реаліям забезпечення 

економічної безпеки, що не дозволяє повноцінно діяти механізму функціонування 

системи. [206, с. 230].  

Трансформації за своєю сутністю становлять взаємозв’язок економічної 

поведінки та взаємодії учасників мікрорівня та інституціональних змін 

макросередовища. Тому забезпечення інституційної динаміки системи економічної 

безпеки можливо лише за рахунок підготовки окремих інституцій до проведення 

трансформацій. Це, у свою чергу, дозволить оновлювати та розвивати 

безпекозабезпечувальні інституції шляхом трансформацій. [206].  

Трансформації за своєю сутністю є процесом, отже, мають часову 

тривалість. Тому слід звернути увагу на таку складову каузальної природи 

трансформацій, як циклічність. Як зазначалося раніше (п. 2.2), використання 

положень теорії циклів для дослідження трансформацій СЕБП дозволяє пояснити 

структуру як часової, так і просторової динаміки. Саме неминучість трансформації 

та проходження певних етапів розвитку є основою теорії циклів [231, 232, 463, 

515]. Така система завжди знаходиться в стані трансформації, яка пов’язана із 

змінами підсистем та змінює характер взаємодії елементів. Таке явище називають 

трансформаційним циклом. У роботах [152, 153, 288, 297] пропонується 

визначення трансформаційного циклу як прогресуючого перетворення соціально-

економічної системи, що здійснює закінчений круг розвитку і причиною якого 

служить зміна її структурних елементів та зв'язків між ними, що виходить за рамки 

можливостей самоорганізації системи на попередньому рівні [153].  

З теорії циклів [152, 153, 288, 297]  випливає неминучість трансформації, що 

розглядається як почергова, повторювана зміна двох альтернативних якостей. 
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Настання нового етапу у циклі зовнішнього середовища підприємства, самого 

підприємства, його окремих підсистем або етапів у сукупності таких циклів 

приводить до зміни параметрів середовища підприємства та функціонування 

самого підприємства, що мають вплив на СЕБП економічної безпеки 

підприємства. Необхідність таких змін у СЕБП зумовлена тим, що система у 

своєму попередньому стані неспроможна забезпечити адекватну реакцію на такий 

змінений вплив. Отже, циклічність розвитку СЕБП та положення теорії життєвого 

циклу дають підстави стверджувати, що циклічність є об’єктивною 

закономірністю розвитку системи й сама по собі навіть без додаткового впливу 

викликає трансформації СЕБП. 

Визнання інновацій як складової каузальної природи трансформацій 

спирається на вплив інновацій на всі елементи та підсистеми підприємства, 

виробничі відносини та засоби виробництва. Інноваційна діяльність є основою 

комплексного забезпечення економічної безпеки підприємства, і разом із тим 

також потенційною загрозою порушення стабільності та рівня захищеності [414]. 

Поруч з численними перевагами у виробничо-господарській діяльності та 

позитивним впливом на рівень економічної безпеки інновації несуть додаткові 

загрози, до яких відносяться такі: невідповідність рівня кваліфікації працівників 

рівню продукції; відсутність чіткого розуміння завдань і функцій кожним 

працівником; погіршення соціально-психологічного клімату в колективі; зниження 

продуктивності праці, а також усі загрози, пов’язані з інвестуванням [414].  

Інновації дозволяють не тільки отримувати конкурентну перевагу у 

довгостроковому періоді, але й посилювати конкурентну боротьбу. Л. О. Волощук 

[75] зазначає : «…з одного боку, інноваційний розвиток підприємства забезпечує 

його конкурентоспроможність та стійкість до зовнішніх загроз, а з іншого – 

надмірні темпи розвитку обурюють зовнішнє середовище та викликають додаткові 

загрози іншої якості. В цьому контексті питання забезпечення економічної безпеки 

інноваційного розвитку підприємства набувають іншого змісту (захист від загроз 

для забезпечення розвитку доповнюється захистом від загроз, що виникли 

внаслідок розвитку)» [75, с. 81].  
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Отже, впровадження нових продуктів, технологій, способів дії у 

внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства, яке сприяє збільшенню 

його можливостей та зростанню потенційних результатів, разом із тим містить й 

нові ризики та загрози, що можуть виникати для підприємства та потребувати 

реакції системи його економічної безпеки. Якщо така система у своєму поточному 

стані не в змозі забезпечити необхідну реакцію, СЕБП трансформується. 

Важливою складовою каузальної природи трансформацій СЕБП є криза. У 

протидії кризовим процесам вагоме місце посідає економічна безпека 

підприємства як універсальна категорія, що відображає захищеність суб’єктів 

соціально-економічних відносин на всіх рівнях. Для підприємства економічна 

безпека відображає захищеність його діяльності від негативних впливів 

зовнішнього середовища, здатність швидко усунути різнохарактерні загрози, 

адаптуватися до умов, що склалися і негативно відбиваються на його діяльності 

[211, с. 49]. Отже, одним із завдань СЕБП є необхідність захисту підприємства не 

тільки від кризи, кризових явищ, а і її наслідків. На думку Й. М. Петрович [355], 

криза за своєю суттю віддзеркалює сутність та характер протиріч у системі, які 

викликаних сукупністю зовнішніх та внутрішніх чинників. Співвідношення між 

такими чинниками та їхній перелік носять індивідуальний характер та має певні 

часові межі. Н. І. Гражевська [99], досліджуючи трансформації економічних 

систем, достатню увагу приділяє трансформаційним кризам. Слід погодитися із 

А. М. Ткаченко [452], що криза може викликати як негативні, так і позитивні 

умови для проведення трансформацій. Таким чином, накопичення в межах 

системи економічної безпеки підприємства протиріч, викликані кризою, потребує 

свого розв'язання для забезпечення подальшого функціонування або розвитку 

системи, та вимагає відповідної реакції СЕБП. Формування такої реакції у вигляді 

зміни самої системи й є змістом трансформації СЕБП. 

Виділення «вдалих мутацій» як складової каузальної природи 

трансформацій у економічній безпекології дозволяє описувати явище 

неконтрольованої та іноді неочікуваної для суб’єкта управління зміни об’єктів 

економічної безпекології (під впливом зовнішнього середовища, внаслідок 
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відхилення в системі управління, використання нових способів дії тощо), які для 

об’єкта економічної безпеки (підприємство, держава, регіон тощо) підвищують 

його властивості, стійкість, рівень економічної безпеки тощо. З цього приводу 

потребують уваги роботи О. О. Богданова [50] та А. Л. Тахтаджяна [449] щодо 

криз різного ступеня та порядків. Особливий тип криз представлений дуже 

різкими, стрибкоподібними перетвореннями системи або її мутаціями (у 

загальному розумінні). Сутність будь-яких стрибкоподібних криз полягає в таких 

різких змінах окремих елементів систем та систем у цілому, які призводять до 

швидкої та раптової зміни шляхів подальших їх перетворень. Мутації традиційно 

розглядають як випадкові, недовільні перетворення елементів систем та систем у 

цілому [29, 449].  

Поняття мутації є міждисциплінарним та не обмежене виключно біологією, 

воно проникло в економіку макро- та мікрорівня, культурологію тощо [29, 56, 532, 

534], отже, цей термін повинен сприйматися без негативного конотативного 

змісту. Поняття мутацій в економіку було запроваджене в організаційній екології 

Г. Керрола, М. Ханнана та Дж. Фрімена [532, 534], в яку, в свою чергу, із 

використанням методологічної експансії воно потрапило з генетики та етології. 

Попри той факт, що поняття мутації здебільшого має негативне конотативне 

забарвлення, у своєму науковому розумінні воно лише означає раптові штучні або 

природні зміни, які приводять до зміни властивостей об’єкта щодо якого 

розглядаються мутації [334]. 

В організаційній екології та економіці визнається, що мутації можуть бути 

«вдалими» та «невдалими». Критерієм «вдалості» мутації слугує міра її 

закріплення у подальшому стані досліджуваного об’єкта відповідно до взаємодії 

об’єкта із його зовнішнім середовищем. Невдалі мутації зменшують стійкість 

об’єкта й завдяки цьому в подальшому елімінуються. Навпаки, вдалі мутації 

підвищують відповідність об’єкта (який може мати комплексну природу) стану 

його зовнішнього середовища, підвищують якісні характеристики об’єкта та 

завдяки цьому отримують подальше закріплення. 
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Стосовно СЕБП вдалі мутації описують ситуації виникнення девіацій у 

функціонуванні такої системи, які з точки зору продукування результатів її 

діяльності показали більшу ефективність, ніж існуючі патерни функціонування 

такої системи. Отже, вдалі мутації в такій ситуації описують зміни у 

функціонуванні системи, які виникли поза межами управлінського впливу органів 

управління підприємством, є неочікуваними, несподіваними, але стали вдалими з 

точки зору формування результатів функціонування такої системи та отримали 

закріплення з метою подальшого використання.  

Наступною складовою каузальної природи трансформацій є 

волюнтаристський вплив. Слово «волюнтаризм» (voluntarius) у перекладі з 

латинської означає «залежний від волі» [94]. В науці [94] цим терміном 

позначають філософський напрям, що розглядає волю людини як основну рушійну 

силу суспільного розвитку, заперечує існування законів соціального поступу та 

причинно-наслідкову природу суспільних явищ і процесів. У загальному вигляді 

волюнтаризм – це прагнення реалізувати бажані цілі без урахування об'єктивних 

обставин і можливих наслідків [94]. На думку А. Я. Анцупова [15], сутність 

волюнтаризму полягає в домінуванні вольового компонента в діяльності керівника 

над інформаційно-аналітичним, інтелектуальним. Його гносеологічні корені 

полягають в незнанні або недооцінці економічних законів, у змішанні 

об'єктивності і стихійності, в перебільшенні ролі суб'єктивного фактора в 

економіці. Економічний волюнтаризм в тих чи інших формах зустрічається на 

різних рівнях управління економікою [15, 94]. 

СЕБП як і будь-яка складова системи управління підприємством, не 

залишається незмінною, вона еволюціонує, адаптується до змін у зовнішньому 

середовищі підприємством, може виступати об’єктом змін у внутрішньому його 

середовищі. Зміни внутрішнього середовища можуть бути у тому числі викликані 

волюнтаристським впливом, які у свою чергу є причиною виникнення 

трансформацій. Враховуючи, що сприйняття людиною безпеки має суб’єктивний 

характер, волюнтаристський вплив у цьому випадку завжди має місце. З цього 

приводу Є. І. Овчаренко зазначає: «Екзістенціально безпека не існує сама по собі, 


