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вона є продуктом людського мислення, зароджується та існує у свідомості людини 

та може бути осягнута лише у межах дихотомії «небезпека-безпека» [330, с. 228]. 

В роботі [331] зазначається, що безпека є не об’єктивним, а суб’єктивно 

усвідомленим станом, залежним від певного набору актуальних небезпек для 

людини. Для виконання своїх завдань система економічної безпеки підприємства 

фактично є суб’єктом управління, оскільки вона здійснює вплив на елементи 

внутрішнього середовища підприємства, процес прийняття рішень, формує певну 

управлінську реакцію підприємства на певні ризики та загрози. Тому волюнтаризм 

в межах антропного фактору впливає на адекватне сприйняття безпеки, загрози, 

прийняття неякісних управлінських рішень без урахування об’єктивних умов та 

закономірностей, процесів розвитку. Відповідно, волюнтаризм може виступати й 

причиною перебігу трансформацій СЕБП. 

Важливою складовою каузальної природи трансформацій є актуалізації 

загроз ендогенної та екзогенної природи. Прагнення системи під впливом різних 

загроз ендогенної та екзогенної природи до стабілізації або адаптації 

функціонального стану, до впорядкування, самоорганізації змушує соціально-

економічну систему до їх подолання і трансформації [437]. Відкрита система 

завжди знаходиться під впливом загроз різної природи [484, 494], тому перебіг 

трансформацій мають безперервний процес, а загрози ендогенної та екзогенної 

природи викликають трансформації. Виникнення загрози породжує «відповідь» 

системи. Така відповідь може бути здійснена в межах діючого стану системи, а 

може й потребувати зміни її дієвості, і тоді виникає трансформація системи. 

Трансформації СЕБП носять не повністю добровільний характер та 

зумовлені або змінами в зовнішньому середовищі підприємства, або зміною 

відносин підприємства із його зовнішнім середовищем (наприклад, підприємство 

зростає, збільшується кількість контрагентів, виникають нові загрози, які для 

підприємства раніше були неактуальними тощо). Це актуалізує загрози ендогенної 

та екзогенної природи, що породжують трансформації як форму «відповіді» з боку 

підприємства. І якщо СЕБП не буде адаптуватися до змін у зовнішньому 

середовищі або до змін у відносинах підприємства та його зовнішнього 
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середовища, то дієвість такої системи знижуватиметься аж до актуалізації нових 

загроз для підприємства.   

У роботі [75, с. 47] зазначається, що процеси розвитку, порушуючи стан 

стабільності під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, можуть призвести як 

до позитивних, так й до негативних змін. Сам процес розвитку спричинює певну 

невизначеність та загрози. Проте, його відсутність, хоч і зберігатиме відносну 

стабільність системи-підприємства як ізольованого елементу системи більш 

високого порядку, але в оточенні змінного зовнішнього середовища порушуватиме 

її ще більшою мірою під впливом зовнішніх чинників. Збереження внутрішньої 

стабільності (незмінності) призводить до негативної зміни позиції у зовнішньому 

середовищі, що розвивається. [75, с. 47]. Загрози у внутрішньому та зовнішньому 

середовищі підприємства, які можуть привести до виникнення збитків різного 

розміру, потребують реакції СЕБП або у вигляді функціональної реакції (реакція 

дії, якщо можливості системи дозволяють відреагувати та такі загрози), або у 

вигляді змістової реакції (зміна системи, якщо поточний стан системи не дозволяє 

відреагувати на такі загрози). Саме таким чином актуалізація загроз ендогенної та 

екзогенної природи призводить до виникнення трансформацій у системі 

економічної безпеки підприємства.  

Цілком очевидною складовою каузальної природи трансформацій є 

зростання ентропії в процесах забезпечення економічної безпеки. Поняття 

«ент ia— «поворот», «перетворення») вперше ввів фізик, 

один із засновників термодинаміки і молекулярно-кінетичної теорії теплоти 

Рудольф Клаузіус в 1865 році [492, с. 17]. За визначенням ентропія є мірою 

знецінення енергії, її втратами, розсіювання в навколишній простір тощо. Будь-яка 

система має ентропію, яка відображає стан системи і динаміку її розвитку [157]. 

Ентропія виникає через те, що в природі не існує абсолютно ізольованої системи, 

тому між системами відбувається постійний процес обміну ресурсами, енергією, 

інформацією. Цей процес відбувається за рахунок того, що все в природі прагне до 

балансу [54]. Науковець Л. О. Корчевська [244] з цього приводу зазначає, що 

ентропія породжується всіма процесами та пов’язана з втратою системи здатності 
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здійснювати роботу, а саме забезпечувати економічну безпеку. На її думку, якщо 

обсяг та енергія системи постійні, то будь-яка зміна в системі збільшує ентропію 

[244, c. 142].  

У роботах [54, 157, 244] зазначається, що за своєю природою ентропія є 

процесом перетворення. Зростання ентропії з часом позначається на процесах 

забезпечення економічної безпеки та може негативно позначитися на захисті 

об’єктів безпеки. Отже, за своєю сутністю ентропія породжує трансформації СЕБП 

як «відповідь» з метою утримання визначеності в такій системі. Враховуючи, що 

СЕБП є відкритою системою, то у такій системі зростання ентропії в процесах 

забезпечення економічної безпеки викликає трансформації. Таким чином, істотне 

зростання невизначеності у внутрішніх процесах забезпечення економічної 

безпеки підприємства, яке унеможливлює досягнення цілей системи економічної 

безпеки на її поточному рівні та за її поточного складу, потребує відповідно до 

принципу Ешбі [523] ускладнення СЕБП.  

Зміна схильності до ризику та прагнення економічної безпеки в СЕБП є 

невід’ємною складовою каузальної природи трансформацій. Традиційною точкою 

зору в економічній науці є визнання об’єктивності оцінок та прагнення досягнення 

значення екстремумів певних показників (мінімумів або максимумів залежно від 

стимулятивної або дестимулятивної природи певного показнику). Але ще  

Г. Саймон [412, 553] довів, що у межах обмеженої раціональності особа, яка 

приймає певні управлінські рішення, зацікавлена не стільки у максимізації певного 

показнику без верхньої межі (наприклад, прибутку), скільки у досягненні 

цільового рівня такого показнику. Зазначена складова є справедливою для системи 

економічної безпеки, яка визначається об’єктивністю оцінок та прагненням 

економічної безпеки щодо досягнення значення екстремумів певних показників до 

певного рівня захищеності. Тільки ситуація полягає в тому, що такий рівень є 

доволі суб’єктивним, й може бути різним для різних осіб.  

З числа вітчизняних дослідників першим зазначив на антропогенний 

характер системи економічної безпеки Є. І. Овчаренко [330], який довів, що у 

функціонуванні такої системи обов’язково слід брати до уваги «людський фактор», 
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причому не тільки щодо виникнення та актуалізації загроз, але й щодо оцінювання 

їхнього нормального або прийнятного рівня. Відповідно, у такій ситуації зміна 

схильності до ризику та прагнення економічної безпеки в СЕБП стає фактором, що 

може викликати трансформації самої системи. Зміна власників підприємства або 

його керівників автоматично приводить до зміни певних ціннісних орієнтирів і, у 

тому числі, до зміни прийнятного рівня економічної безпеки, схильності до ризику 

та загроз. Під прийнятним рівнем слід розуміти на якийсь апріорі встановлений 

або об’єктивний рівень, а той рівень, який вважається достатнім з боку осіб, що 

мають найвищі повноваження у сфері економічної безпеки підприємства.  

Критеріальний аналіз складових каузальної природи трансформацій поданий 

у табл. Д.3 додатку Д. 

Характеризуючи запропоновані критерії для аналізу складових каузальної 

природи трансформацій СЕБП, слід стисло надати опис критеріїв та обгрунтувати, 

чому саме вони є важливими для опису таких складових. Важливим критерієм 

аналізу складових каузальної природи трансформацій СЕБП є швидкість впливу. 

Вибір такого критерію обумовлений тим, що кожна складова має різну швидкість 

впливу на виникнення трансформацій СЕБП. Відповідно, часовий лаг виникнення 

трансформацій та їхньої актуалізації, що є виключно важливим для прогнозування 

їхніх наслідків, для різних складових каузальної природи трансформацій є різним. 

Так зародження протиріччя, на відміну від волюнтаристського впливу, має 

достатньо широкий часовий діапазон, який може бути відтермінований захисними 

реакціями СЕБП.  

Тому швидкість впливу є тим критерієм, аналіз якого щодо складових 

каузальної природи трансформацій є запорукою ухвалення або реалізації якісного 

управлінського рішення  щодо формування захисних реакцій в короткостроковій 

або довгостроковій перспективі, з урахуванням непередбачених обставин. 

Інтерпретація результатів табл. Д.3 додатку Д дозволяє дійти висновку, що високу 

швидкість впливу на виникнення трансформацій мають волюнтаристський вплив, 

криза та актуалізація загроз ендогенної та екзогенної природи. Складові каузальної 

природи мають різний характер стосовно підприємства та його середовища, 
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можуть бути як всередині підприємства, так і за його межами. Такий критерій є 

важливим з позиції управлінського впливу на такі складові, адже ті з них, що 

містяться в середині підприємства, очевидно, є більш керованими.  

Запропоновані складові каузальної природи трансформацій мають різну 

суб’єктивність виникнення, різною мірою залежать від рішень та дій окремих 

людей. На окремі складові істотний вплив мають суб’єктивні чинники у вигляді 

цілеспрямованої людської діяльності з метою забезпечення економічної безпеки 

підприємства. Висока суб’єктивність є характерною для волюнтаристського 

впливу, актуалізації загроз ендогенної та екзогенної природи. Суб’єктивність 

виникнення трансформацій пояснюється не тільки антропним характером системи 

економічної безпеки, але й впливом об’єктивних закономірностей функціонування 

підприємства як системи та СЕБП. Наприклад, циклічність виникнення змін, 

прагнення до упорядкованості та зміни інституційного середовища як джерела 

виникнення трансформацій у СЕБП взагалі не залежать від антропного фактору, 

але пояснюються закономірностями системної природи. Трансформації 

охоплюють широке коло об’єктів на підприємстві, підсистеми управління, функції 

управління тощо. Тому масштабність прояву є важливим критерієм для опису 

кожної з складових каузальної природи трансформацій СЕБП для визначення 

очікуваного ефекту від такого впливу. 

Висока масштабність прояву є справедливою для таких виділених складових 

як зростання ентропії в процесах забезпечення економічної безпеки, актуалізація 

загроз ендогенної та екзогенної природи, криза, зміни інституційного середовища, 

протиріччя. Висока масштабність прояву неодмінно зачапає систему цілком. 

Трансформація, й у тому числі в СЕБП, не обмежується тільки формою або 

структурою – навпаки часто форма у трансформації лише відображає зміну 

сутності певного явища або характеру відносин між економічними суб’єктами. Й 

окремі складові приводять до трансформацій у вигляді окремих змін СЕБП 

(середня масштабність прояву), а вплив окремих складових може вести до 

виникнення й становлення майже нової СЕБП як результату здійсненої 

трансформації (висока масштабність прояву). Виділені складові каузальної 
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природи трансформацій в СЕБП можуть здійснювати свій вплив не послідовно, а 

паралельно, й більш того, такий вплив щодо різних складових може бути й 

різноспрямованим. Тому заслуговує на увагу відповідь на питання, яким чином 

поєднується вплив зазначених складових. Такий зв'язок між різними складовими за 

показником спрямованості впливу поданий у додатку Д табл. Д.4. 

Позначка в кожній клітині таблиці e i j описує взаємний вплив між двома 

складовими каузальної природи трансформацій у СЕБП; позначка «0» означає, що 

складова каузальної природи трансформацій у СЕБП, яка знаходиться у рядку i, не 

має впливу на складову каузальної природи, яка знаходиться у стовпчику j; 

позначка «1» означає, що складова каузальної природи трансформацій у СЕБП, яка 

знаходиться у рядку i, позитивно впливає та підсилює складову каузальної 

природи, яка знаходиться у стовпчику j; позначка «-1» означає, що складова 

каузальної природи трансформацій у СЕБП, яка знаходиться у рядку i, негативно 

впливає та послаблює складову каузальної природи, яка знаходиться у стовпчику  

j; «нв» – у загальному випадку характер впливу є невизначеним й може бути 

уточнений тільки стосовно конкретної ситуації та конкретного підприємства. 

Сумарний позитивний або негативний вплив по кожній із виділених складових 

(додаток Д табл. Д.4) означає міру впливу складової на інші складові, або міру 

відчутності впливу з боку інших складових.  

Усі виділені складові каузального характеру трансформацій СЕБП фактично 

вписуються в біхевіористичну схему «стимул – реакція». Така схема є основою 

біхевіоризму як міждисциплінарного наукового напряму. У перекладі англійське 

слово «behavior» означає поведінка [65, с. 60]. 

Предметом психології в межах біхевіоризму вибрана не свідомість, а 

поведінка. Первісно біхевіоризм як наукова течія був сформований у психології у 

роботах Дж. Уотсона, Е.Толмена, Б. Скіннера, Е. Торндайка, Г. Спенсера [65, 386 ]. 

Д. Уотсон побудував свою психологічну теорію на підґрунті вчення І. П. Павлова 

про умовні рефлекси. Базуючись на ньому, Д. Уотсон стверджував, що особистість 

є сукупністю поведінкових реакцій і, таким чином, є предметом навчання. Та чи 

інша поведінкова реакція виникає на певний стимул чи ситуацію. Цей процес 
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біхевіористи описували такою формулою: S  R, де S – стимул; R – реакція [386, 

с. 61]. Формула «стимул-реакція», яку біхевіористи пропагували як 

пояснювальний принцип поведінки, передбачала, що від людини можна 

отримувати необхідну поведінку, якщо давати їй відповідні стимули, позитивно 

підкріплювати певні реакції [65, с. 60]. Таким чином, всі види поведінки – це 

навички, набуті у процесі ефективного повторення деяких дій у відповідь на 

зовнішні чи внутрішні подразники, позитивного або негативного підкріплення 

таких дій [386, с. 61]. 

Попри той факт, що біхевіоризм отримав свій початок у психології, згодом 

він вийшов за її межі, отримав імплементацію у різних галузях знання, й, у тому 

числі, отримав використання у сек’юритології [77, 78, 79, 80, 551] Отже, 

використання засад біхевіоризму для опису впливу складових каузальної природи 

трансформацій СЕБП у такому разі постає методологічно цілком правомірним. І у 

разі використання такого тезаурусу заслуговує на увагу опис як стимулів, так і 

реакцій щодо формування трансформацій СЕБП. З цієї точки зору сама 

трансформація вже має характер реакції системи підприємства в цілому, та 

системи економічної безпеки на певний стимул. Й виділені складові каузальної 

природи трансформацій фактично є стимулами виникнення трансформацій (рис. 

2.4). 

 

Рис. 2.4. Опис впливу складових каузальної природи трансформацій СЕБП 

на засадах біхевіоризму 
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Стимули щодо формування трансформацій є різними, можуть впливати 

паралельно, але головне у сформованій схемі (рис. 2.4) – виникнення самих 

трансформацій як певної реакції з боку СЕБП. Опис таких трансформацій у 

загальному вигляді поданий у додатку Д (табл. Д.5). 

Трансформації у СЕБП можуть проходити із різною інтенсивністю, 

швидкістю тощо. Тому представляє інтерес виділення чинників, які впливають на 

параметри трансформацій СЕБП. Такі чинники запропоновано виділити на основі 

моделей підприємства (зокрема, моделей 5М, Вайсборда, Пітерса-Уотермена, 

Г. Левітта) [368, 371]. Більш докладно моделі підприємства узагальнено у [371].  

На основі моделей Пітерса-Уотермена (7-S) [371] та 5М [247] виділено 

чинники, які впливають на параметри трансформацій в СЕБП: система, стратегія, 

структура, цінності підприємства, вміння, домінуючий стиль керівництва, 

інноваційна діяльність, поведінка персоналу підприємства, кількісна 

характеристика персоналу підприємства, якісні характеристики персоналу 

підприємства, кошти (рис.2.5).   

 

Рис. 2.5. Виділення чинників, які впливають на параметри трансформацій СЕБП на 

основі елементів моделей Пітерса-Уотермена та 5М 

 

Джерело: запропоновано автором на основі [247, 368, 371] 
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Принципово кожен з вибраних чинників може як прискорювати, 

інтенсифікувати, так і послаблювати, пригнічувати проведення трансформацій 

СЕБП, може виступати як каталізатором, так і інгібітором таких трансформацій 

(поняття каталізатору та інгібітору стосовно розвитку підприємства було 

запропоновано Ю. С. Погореловим на основі використання методу 

міждисциплінарної експансії в [371]). Відповідно, каталізатор трансформацій 

прискорює їх, а інгібітор – уповільнює, пригнічує, послаблює тощо.  

Прояв зазначених чинників як каталізаторів або інгібіторів трансформацій 

СЕБП представлений у табл. Д.6 додатку Д. Кожен з таких чинників первинно 

певної позитивної або негативної природи щодо проведення трансформацій СЕБП 

не має, може мати принципово як позитивний, так і негативний вплив. Кожен з 

таких чинників не є апріорі «добрим» або «поганим» у контексті проведення 

трансформацій СЕБП, але залежно від конкретного підприємства та ситуації, яка 

склалася, може або сповільнювати, або прискорювати проведення трансформацій, 

сприяти їм або протидіяти. Відповідно, знання таких чинників та їхнього впливу є 

необхідним задля спрощення та прискорення трансформацій СЕБП.  

Очевидно, що трансформації СЕБП не є самоціллю, вони призначені (у разі 

їхнього керованого характеру) для удосконалення стану системи, набуття нею 

нових функціональних можливостей, виконання її основних завдань тощо. Тому 

представляє інтерес вивчення питання консеквентів, результатів трансформацій 

СЕБП. Таке питання заслуговує на увагу як у прескриптивному аспекті 

(дослідження очікуваних результатів трансформацій в СЕБП внаслідок 

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

результатів трансформацій).  

Результати трансформацій СЕБП запропоновано описати за допомогою 

матричного сигнатурного аналізу, який має бути проведено у двох напрямах: 

розглядаючи СЕБ цілісно, як окрему функціональну підсистему в складі системи 

управління підприємством; розглядаючи СЕБП як окрему систему із своїм 

складом, структурою, зв’язками між елементами тощо (табл. 2.2).  
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Таблиця 2.2 

Аналіз результатів трансформацій СЕБП як у самостійній системі та 

підсистемі системи управління підприємством  

(запропоновано автором з урахуванням [206]) 

Напрям Аналіз системи 

економічної безпеки як 

складової частини системи 

управління підприємством 

Аналіз системи 

економічної безпеки як 

відокремленої системи 

Розуміння системи 

економічної безпеки 

підприємства  

Цілісний елемент системи 

управління підприємством 

Функціональна підсистема 

в системі управління 

підприємством, в межах 

здійснюваного аналізу 

Розгляд системи 

економічної безпеки 

підприємства в системі 

управління 

підприємством  

Функціональна підсистема, 

цілісний об’єкт 

Умовно самостійна 

система, елементи якої 

здійснюють взаємодію із 

іншими підсистемами 

підприємства та впливають 

на них 

Мета аналізу Визначити зміни системи 

економічної безпеки у 

складі системи управління 

підприємством, її місця, 

ролі  

Визначити зміни складу та 

структури системи 

економічної безпеки в 

контексті забезпечення її 

дієздатності 

Метод(и) аналізу Аналіз на основі 

сигнатурного критерію 

Дескриптивний аналіз, 

теорія множин 

 

У табл. 2.2 аналіз СЕБП як складової частини системи управління 

підприємством дозволяє розглядати її як цілісний елемент, функціональну 

підсистему  в складі системи управління підприємством. Більш докладно СЕБП в 

системі управління підприємством як складова частини такої системи та як 

відокремлена система представлена у [205]. 

Для аналізу результатів трансформацій СЕБП як складової частини системи 

управління підприємством використано сигнатурний аналіз. Сутність такого 

методу полягає у формуванні певних висновків щодо досліджуваного об’єкта на 

основі розгляду комбінування знаків зміни (збільшення або зменшення) окремих 

його характеристик, елементів, складників тощо [46]. У такій інтерпретації 

фактично сигнатурний аналіз є прикладом структурного аналізу у вигляді 
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формування висновків щодо досліджуваного явища, об’єкта або  процесу на основі 

співвідношення динаміки окремих його складових.  

Сигнатурний аналіз широко використовується в математиці, наприклад під 

час вивчення непереривних функцій на основі їхніх похідних (на основі теореми 

Вейєрштрасса), під час дослідження часових рядів на основі аналітичних 

інструментів статистики (динаміка ланцюжкових індексів, метод суми знаків 

Вілкоксона тощо) [519]. В економіці такий метод також знаходить використання, 

наприклад [46]. Аналіз СЕБП як відокремленої системи запропоновано проводити 

на основі дескриптивного аналізу та теорії множин. Складність об’єкта 

дослідження в такому разі (СЕБП) потребує переходу від суто кількісних 

інструментів аналізу, до інструментів, які дозволяють оперувати й якісними 

оцінками, від інтервальних шкал – до ординальних або номінальних тощо. Втім, 

слід зазначити, що це не означає повну відмову від кількісних оцінок, акцент на 

якісних оцінках в такому разі повинен доповнювати, а не заміщувати оцінки 

кількісні.  

Використання сигнатурного аналізу для дослідження будь-якого об’єкта 

потребує встановлення характеристик, динаміка яких буде підлягати вивченню та 

зіставленню. Характеризуючи СЕБП як цілісний об’єкт, як функціональну 

підсистему в складі системи управління підприємством, представляється 

доцільним з метою характеристики результатів трансформацій такої системи 

розглянути сигнатурний критерій її егресії та інгресії в системі управління 

підприємством, а також міру її пріоритизації та відокремлення (об’єктивізації) 

підрозділів, які займаються питаннями забезпечення економічної безпеки 

підприємства. Поняття егресії та інгресії в цьому випадку розглядаються у тому ж 

розумінні, як їх запропонував розглядати О. О. Богданов у своїх роботах, які 

присвячені тектології [50]: інгресія (за О. О. Богдановим) – це універсальний метод 

зв’язку явищ та сутностей природи та соціуму, принцип загального зв’язку явищ 

[50]; егресія (за О. О. Богдановим) – це метод централізму, метод координації 

процесів у системах будь-якої природи, загальна схема, що відповідає за цілісність 

будь-якого рівня. 
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Вибір запропонованих характеристик для оцінювання результатів 

трансформацій СЕБП як цілісного об’єкта (егресія, інгресія, пріоритизація, 

об’єктивізація) зумовлений таким: 

по-перше, СЕБП має свою структуру, сукупність елементів, які поєднані 

певними зв’язками між собою та з іншими підсистемами системи управління 

підприємством. Отже, інгресія як метод зв’язку явищ та сутностей для визначення 

міри зв’язку є важливою характеристикою для оцінювання результатів 

трансформацій СЕБП як цілісного об’єкту у її зв’язку із іншими підсистемами 

підприємства; 

по-друге, в системі за зв’язками завжди стоять процеси (за  

Г. П. Щедровицьким [518]), які є причиною розвитку та функціонування такої 

системи. Для СЕБП такими процесами мають бути децентралізація, локалізація, 

концентрація, координація, які дозволяють визначити міру егресії та зміни СЕБП у 

складі системи управління підприємством, її місця, ролі в системі управління; 

по-третє, безпека має суб’єктивне усвідомлення. Суб’єктивне сприйняття 

об’єктивних кількісних оцінок ризику та загрози, які виникають у внутрішньому та 

зовнішньому середовищі підприємства, приводять до різної міри визнання і 

домінування функцій у діяльності підприємства. Тому пріоритизація є такою 

характеристикою, що дозволить нам оцінити результати трансформацій СЕБП; 

по-четверте, СЕБП як система, що має високий рівень абстрактності, 

потребує об’єктивізації, тобто створення форм практичної реалізації. 

Об’єктивізація як характеристика для оцінювання результатів трансформацій 

СЕБП дозволяє оцінити міру виділення та самостійності підрозділу, який 

займається питаннями забезпечення економічної безпеки. 

Результат трансформацій СЕБП не є сам по собі «добрим» або «поганим». 

Його у більшості випадків слід інтерпретувати з точки зору забезпечення дієвості 

СЕБП, виконання її призначення на підприємстві в умовах поточного та 

майбутнього (індикативного) рівня загроз та діяльності суб’єктів внутрішнього та 

зовнішнього середовища, які створюють загрози підприємству. Тому 

запропоновані характеристики СЕБП з метою аналізу результатів її трансформації 
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потребують прив’язки свого змісту до досліджуваного об’єкта. Адже такі 

характеристики мають доволі високу міру абстракції, тому їхній зміст потребує 

контекстного уточнення стосовно досліджуваного об’єкту та поставленої мети 

аналізу (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Трактування характеристик СЕБП в контексті аналізу результатів її 

трансформацій (запропоновано автором) 

Характеристики 

СЕПБ 

Трактування щодо СЕБП як окремої підсистеми в складі 

системи управління підприємством 

Егресія Міра централізації процесів забезпечення економічної 

безпеки, локалізації таких процесів у конкретних елементах 

СЕБП, концентрації повноважень, обов’язків та завдань щодо 

забезпечення економічної безпеки підприємства в діяльності 

окремих посадових осіб та у конкретних підрозділах 

Інгресія Міра зв’язку СЕБП із іншими підрозділами підприємства та 

його функціональними підсистемами  

Пріоритизація  Міра визнання економічної безпеки пріоритетом у діяльності 

підприємства та домінування функцій й завдань щодо 

забезпечення економічної безпеки підприємства у складі 

інших завдань в його діяльності  

Об’єктивізація  Міра виділення підрозділу, який займається питаннями 

забезпечення економічної безпеки, від інших підрозділів, міра 

його самостійності, існування такого підрозділу як 

самостійної структурної одиниці у структурі підприємства 

 

Важливою характеристикою СЕБП є егресія, яка в цьому випадку 

розглядається як міра централізації процесів забезпечення економічної безпеки в 

діяльності підприємства. Міра локалізації таких процесів у конкретних елементах 

СЕБП може бути різною й може коливатися від централізації повноважень 

(обов’язків та завдань щодо СЕБП у посадових осіб та у конкретних підрозділах) 

до розсіювання повноважень (неузгодженості функціонування підсистем, 

наслідком чого може бути втрата цілісності системи та суттєве зменшення її 

керованості). Отже, егресія як характеристика СЕБП в контексті аналізу 

результатів її трансформацій характеризує міру централізації та координації 

процесів забезпечення економічної безпеки. 
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Інгресія за своєю сутністю є загальною формою ланцюгової реакції [50]. 

Інгресію у своїх працях О. О. Богданов [50] розуміє як метод «входження», тобто 

за допомогою інгресії можливо зв'язувати навіть такі елементи або комплекси (за 

О. О. Богдановим), які при безпосередньому з'єднанні взаємно руйнувались [50]. 

Трансформація СЕБП неодмінно «зачіпає» інші елементи системи 

управління підприємства та навпаки. СЕБП як цілісний об’єкт, як функціональна 

підсистема в складі системи управління підприємством, передбачає встановлення 

зв’язків із іншими підсистемами для повноцінного виконання своїх 

безпекозабезпечувальних функцій. Елементи системи управління підприємством 

перебувають у відносинах і зв’язках один з одним, утворюючи певну відокремлену 

від навколишнього середовища цілісність, яка характеризується певною якістю та 

властивістю. Отже, інгресія дозволяє характеризувати міру зв’язків СЕБП із 

іншими підрозділами підприємства та його функціональними підсистемами.  

Щодо міри пріоритизації як характеристики СЕБП слід сказати таке. Міра 

пріоритизації визначається визнанням економічної безпеки як пріоритету в 

діяльності підприємства. Така міра коливається від повного ігнорування 

економічної безпеки та пов’язаних із нею питань (таке ігнорування може бути 

наслідком нехтування економічною безпекою або низької обізнаності керівництва 

та власників підприємства про неї) до визнання економічної безпеки підприємства 

найвищим пріоритетом у його діяльності. На відміну від інших характеристик 

СЕБП у контексті аналізу результатів її трансформацій міра пріоритизації 

визначається суб’єктивно за рахунок ставлення керівництва та власників 

підприємства до питань економічної безпеки. У такій ситуації вкрай яскраво 

проявляється антропний характер економічної безпеки, який розкрито в роботі 

[330]: однакова ситуація щодо рівня ризиків та загроз у діяльності підприємства 

може бути інтерпретована зовсім у різний спосіб залежно від схильності до ризику 

та його сприйняття особами, які приймають рішення. Отже, міра пріоритизації 

економічної безпеки в діяльності підприємства може бути змінена доволі швидко.  

Об’єктивізація СЕБП, на думку О. В. Ілляшенко [206 ,с 397], передбачає 

пошук форми її практичного втілення шляхом визначення відповідного суб’єкта. 
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Об’єктивізація (від лат. objectives – предметний) – це опредметнення, 

перетворення абстрактного процесу на об’єкт, завдяки чому відчуття, що виникло 

як суб’єктивний стан, перетворюється у сприйняття об’єкта [328, с. 602]. У 

контексті аналізу результатів трансформацій СЕБП міра об’єктивізації такої 

системи визначається виділенням підрозділу, який займається питаннями 

забезпечення економічної безпеки. Така характеристика СЕБП дозволяє визначати 

міру самостійності такого підрозділу, його існування як самостійної структурної 

одиниці у структурі підприємства. Така міра коливається від абстракції (розуміння 

системи економічної безпеки у свідомості посадових осіб підприємства) до повної 

об’єктивізації (служба (відділ) економічної безпеки із необхідними 

повноваженнями та поставленими завданнями). Отже, міра об’єктивізації СЕБП у 

діяльності підприємства впливає на практичну реалізацію заходів із забезпечення 

економічної безпеки підприємства шляхом визначення відповідного суб’єкта.  

Більш докладно наслідки недостатньо або надмірно вираженої кожної з 

виділених характеристик СЕБП представлені у табл. Е.1 додатку Е. 

Всі виділені характеристики СЕБП мають бути присутні певною мірою. 

Повна відсутність (нестача) таких характеристик, або їхня надмірна вираженість 

мають негативні наслідки як для СЕБП (з точки зору її функціональності та 

дієвості), так і для підприємства як об’єкта економічної безпеки в цілому.  

У розрізі сигнатурного критерію зміна кожної з розглянутих характеристик 

СЕБП як наслідок трансформацій такої системи має свою інтерпретацію, що 

представлена в табл. Е.2 додатку Е. 

Інтерпретація зміни егресії СЕБП здійснюється в такий спосіб. Зміна егресії 

позначається на процесах забезпечення економічної безпеки, а саме на її 

централізації та локалізації. Зростання егресії СЕБП приводить до підвищення 

централізації процесів забезпечення економічної безпеки в діяльності одного 

підрозділу. Наслідком цього є розширення меж локалізації таких процесів у 

конкретних елементах системи за рахунок збільшення повноважень та 

концентрації повноважень, обов’язків та завдань щодо забезпечення економічної 

безпеки підприємства у посадових осіб та у конкретних підрозділах. Разом із тим 
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надмірна егресія приводить до абсолютизації забезпечення економічної безпеки 

підприємства, що може стати деструктивним чинником. У свою чергу, зменшення 

егресії може призвести до децентралізації процесів, зменшення міри локалізації 

таких процесів у конкретних елементах СЕБП, наслідком чого може бути втрата 

цілісності системи та суттєве зменшення її керованості. З іншого боку, 

децентралізація може сприяти самоорганізації СЕБП. У [244] доведено, що 

централізація та децентралізація мають знаходитися в раціональному 

співвідношенні, тобто балансувати між порядком і хаосом.  

Правильного трактування має потребувати зміна інгресії СЕБП внаслідок 

трансформацій такої системи. У разі зростання інгресії СЕБП на перший погляд, 

має покращуватися її взаємодія із іншими підсистемами підприємства, покращання 

взаємодії суб’єкта об’єктивізації такої системи із іншими функціональними 

підрозділами підприємства, інклюзія такої системи в значну частину основних та 

додаткових процесів його діяльності (у розумінні процесів як складових елементів 

ланцюжку економічної вартості за М. Портером [378]). 

Наслідком цього повинно стати зростання функціональності такої системи, 

проактивний підхід до впливу на фактори економічної безпеки підприємства, 

ідентифікація загроз та ризиків на основі слабких сигналів, перехід від 

нейтралізації загроз до їхнього раннього виявлення та попередження. Разом із тим 

надмірна інгресія буде зменшувати функціональність СЕБП та сприяти її 

негативному впливу на інші системи через уповільнення процесу прийняття 

управлінських рішень, збільшення тривалості основних та забезпечувальних 

процесів (у розумінні П. Портера [378]). Парадоксальним чином надмірна інгресія 

дієвої та функціональної СЕБП в умовах мінливого та турбулентного (у розумінні 

І. Ансоффа [13]) зовнішнього середовища створює для підприємства додаткові 

загрози та зменшує його конкурентоспроможність, що в умовах високої 

конкуренції є вкрай небезпечним. У свою чергу нестача інгресії призводить до 

уповільнення процесу прийняття управлінських рішень, збільшення тривалості 

основних та забезпечувальних процесів, автономізації СЕБП та її інформаційної 

«відірваності» від інших підрозділів підприємства.   
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Пріоритизація СЕБП у разі свого істотного зростання взагалі може 

приводити до кон’югації системи економічної безпеки та системи управління 

підприємством, не просто імплементації, а з певного моменту «вбудови» СЕБП у 

систему управління підприємством, і поступового заміщення, підміни загальної 

системи управління підприємством. Це принципово може мати як позитивні, так і 

негативні наслідки. У позитивному випадку фактично на підприємстві відбудеться 

перехід до безпекоорієнтованого управління, яке у своїх роботах розглядає 

Н. І. Гавловська [78, 79, 551].  

Сутність безпекоорієнтованого управління полягає у визнанні пріоритетом 

діяльності підприємства саме його економічної безпеки. Інші характеристики та 

результати діяльності підприємства (прибуток, якість продукції, частка ринку) 

розглядаються виключно як засоби забезпечення економічної безпеки та тривалого 

функціонування підприємства. Саме по собі безпекоорієнтоване управління не має 

якісної ознаки (воно не є «добрим» або «поганим»), й воно є доволі виправданим в 

умовах невизначеного зовнішнього середовища. Але акцент виключно на 

економічній безпеці без уваги до інших аспектів діяльності підприємства може 

згодом привести до стагнації підприємства та його деградації. Як показано у [277], 

з певного моменту розвиток підприємства та його економічна безпека суперечать 

один одному, й намагання забезпечити одну характеристику неминуче приводить 

до погіршення іншої.   

Уточнення якісного характеру щодо свого зростання чи зменшення потребує 

об’єктивізація СЕБП. У разі зменшення такої характеристики в процесах 

забезпечення економічної безпеки відбудеться зростання ентропії, що, зрештою, 

може призвести до незворотних процесів для функціонування та розвитку СЕБП. 

Це, у свою чергу, призведе до «розмивання» виконання завдань щодо забезпечення 

економічної безпеки підприємства між різними підрозділами та суб’єктної 

невизначеності щодо імплементації таких процесів. Зростання об’єктивізації 

вплине на зміну балансу повноважень, завдань та відповідальності в структурі 

управління підприємством. Але неможливо визначити, наскільки зміна балансу 
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повноважень вплине на процеси забезпечення економічної безпеки, тобто такий 

процес може бути як позитивним, так і негативним.  

Комбінування визначених характеристик системи СЕБП з урахуванням 

їхнього сигнатурного критерію дозволяє описати консеквентний характер 

трансформацій у СЕБП (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Зміст комбінування характеристик СЕБП 

  

Комбіновані характеристики Параметр СЕБП 

1 2 3 

Егресія Інгресія  Концентрація інформації, завдань та 

повноважень із забезпечення економічної 

безпеки у СЕБП, зміна функціональної, 

комунікаційної та об’єктної повноти дій СЕБП 

Егресія Пріоритизація Міра імплементації економічної безпеки як  

пріоритету в системі управління підприємством  

Егресія Об’єктивізація Функціональна відокремленість підрозділу із 

забезпечення економічної безпеки та міра його 

повноважень 

Інгресія Пріоритизація Статус системи економічної безпеки серед 

інших функціональних підсистем підприємства 

Інгресія Об’єктивізація Інклюзивність підрозділу із забезпечення 

економічної безпеки в систему управління 

підприємством  

Пріоритизація Об’єктивізація Суб’єктність у СЕБП щодо виконання завдань з 

забезпечення економічної безпеки  

 

Інтерпретація комбінування динаміки виділених характеристик СЕБП 

представлена на рис. Е.1-Е.6 додатку Е. 

Аналіз результатів трансформацій СЕБП як складової частини системи 

управління підприємством (табл. Е.1, Е.2, 2.5, рис. Е.1-Е.6 додатку Е) представляє 

істотний інтерес, але не менший інтерес представляє аналіз СЕБП як 

відокремленої системи внаслідок проведених трансформацій. Такий аналіз 

пропонується проводити на основі виділення чотирьох характеристик складу та 

зв’язків такої системи: організаційної, субстратної, структурної та функціональної. 

Основою виділення таких характеристик послугувала робота [443], в якій виділено 

відповідні типи домінуючих перетворень. Зрозуміло, що зміни у СЕБП як наслідок 
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трансформацій можна ототожнювати із розвитком (у розумінні «розвиток як 

результат» за Ю. С. Погореловим [371]. Отже, таку типологію розвитку можна 

поширювати й на результат трансформацій СЕБП. 

Об’єктна експансія у типології (поширення типів розвитку на зміни як 

результат трансформацій СЕБП) передбачає широке трактування розвитку – і як 

еволюції (розвиток зі знаком «+»), і як інволюції (спрощення, розвиток зі знаком 

«–»). При цьому інволюція в загальному випадку не завжди може бути 

інтерпретована як поганий наслідок певних процесів. Наприклад, спрощення 

зовнішнього середовища викликає інволюцію варіабельності певного об’єкту 

(якщо він спроможний до реакції та рефлексії). Якщо взяти за основу традиційну 

формулу біхевіоризму «стимул-реакція», то для автокерованої системи, що 

спроможна до налагодження на основі петлі зворотного зв’язку, зменшення 

варіації стимулів приведе до інволюції множини реакцій, але це буде повністю 

виправданим сценарієм. Хоча для складних систем інволюція майже завжди 

розглядається як «негативний розвиток», й синонімічно пов’язується із такими 

поняттями, як деградація, спрощення тощо [519, 124]. Для подальшої 

термінологічної точності уточнено розуміння еволюції та інволюції стосовно 

виділених характеристик складу та зв’язків СЕБП (табл. Е.3 додатку Е). 

Зрозуміло, що зміни у СЕПБ як наслідок трансформацій за чотирма 

запропонованими характеристиками (функціональна, структурна, організаційна, 

субстратна) можуть відбуватися паралельно, й еволюція за однією 

характеристикою може супроводжуватися інволюцією за іншою. Комбінування 

можливих змін за сигнатурним критерієм у сукупності сформованих 

характеристик СЕБП дозволяє побудувати 16 можливих сценаріїв, які 

представлені у табл. Е.4 додатку Е. 

Розглядаючи питання результатів трансформацій СЕБП, не можна оминути 

увагою питання організаційних патологій. Первинно поняття патології має 

походження з медицини, але згодом це поняття отримало міждисциплінарний 

характер. На думку Я. І. Федонюка, Л. С. Білика, Н. Х. Микули [9], у широкому 

розумінні (в медицині) термін «патологія» включає клініку захворювання, його 
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етіологію (причину), патогенез (механізм розвитку), принципи лікування і 

профілактики, а також вивчення структурних змін в органах та тканинах [9, c. 61]. 

Пізніше поняття патології було імплементовано в соціологію та економіку у 

працях Я. Станішкіса [554] та А. І. Пригожина [382] й розглядалося в 

організаційному контексті (організаційна патологія). Під організаційною 

патологією А. І. Пригожин запропонував розуміти дисфункцію організацій, тобто 

стійке порушення нормального функціонування, коли в організації з певних 

причин, які важко подолати, виявляються збої. Тобто визначення поняття 

«патології» (за А. І. Пригожиним) майже тотожне та синонімічне поняттю 

«дисфункції». В роботі [230] зазначається, що феноменологічною ознакою 

патологічного стану організації є нездатність досягнення мети яка стоїть перед 

нею. Сценарний аналіз дає змогу виділити такі патології в СЕБП, що можуть 

виникати як результат трансформацій у ній (рис. 2.6).  
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   Надмірний надсистемний статус економічної безпеки 
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Рис. 2.6. Можливі патології в СЕБП як результат трансформацій 
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Усі підходи до визначення організаційних патологій поділені на дві 

принципово різні групи [230, 554]: 1) розуміння патології як відхилення від норми; 

2) розуміння патології як дисфункції. Тому цілком логічним та методологічно 

правомірним представляється імплементація організаційних патологій для 

дослідження консеквентів, результатів трансформацій у СЕБП.  

Більш докладно зміст, причини виникнення та наслідки визначених 

патологій у системі економічної безпеки підприємства представлені у табл. Е.5-Е.7 

додатку Е. 

Особлива небезпека виділених патологій у результатах трансформацій у 

системі економічної безпеки підприємства полягає у їхній непомітності. Такі 

патології створюють відчуття й формують враження, щоб нібито система  

економічної безпеки підприємства працює, але насправді або створюється 

видимість функціонування такої системи, або необхідні завдання та процеси 

виконуються дискретно, відірвано один від іншого. Інша небезпека виникнення 

таких патологій проявляється в тому, що вони мають видимість позитивних змін. 

Так, визнання економічної безпеки підприємства пріоритетом має добрі наміри й 

спрямоване на забезпечення необхідного рівня такої безпеки. Але це з певного 

моменту може приводити до розглянутих патологій або надмірної пріоритизації 

економічної безпеки, або невиправданого надсистемного статусу СЕБП у 

порівняно із іншими підрозділами підприємства. 

Тобто особлива загрозливість патологій у СЕБП полягає у їхній непомітності 

та зовнішньо нормальному стані функціонування СЕБП, хоча насправді через такі 

патології система неспроможна виконувати свої завдання. Наприклад, відсутність 

ресурсів у СЕБП або незбалансованість повноважень підрозділів СЕБП не є 

відчутними, але роблять функціонування такої системи недієвим. Так само й 

відсутність об’єктивізації СЕБП, на перший погляд, не створює проблем на 

підприємстві, але робить неможливим реальне функціонування СЕБП та 

виконання нею своїх завдань. 

Таким чином, в роботі каузально-консеквентний характер трансформацій 

СЕБП розкрито шляхом виділення виділення окремих складових каузальної 
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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 (рис.2.7). 

 

 
Рис. 2.7. Каузально-консеквентний характер трансформацій СЕБП 

Джерело: побудовано автором  
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подальшого визначення засобів діагностування, моделювання та розроблення 
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Висновки до розділу 2 

 

За результатами дослідження у другому розділі дисертаційної роботи 

досліджено природу трансформації як соціально-економічного феномену, 

визначено закономірності перебігу, розглянуто види та класифікацію 

трансформацій, розкрито каузально-консеквентний характер трансформацій 

СЕБП. Основні завдання, що були вирішені у другому розділі роботи, полягають у 

таких положеннях. 

1. Поняття трансформації як соціально-економічного феномену має 

інституціональне значення та знаходиться на перетині різних галузей (економіка, 

соціологія, політологія тощо). Міждисциплінарний характер поняття 

трансформації та багаторівневість їх інтерпретації потребувало дослідження змісту 

процесу трансформації як на макрорівні (на якому історично поняття 

трансформації актуалізувалося), так і на мікрорівні – на рівні окремого 

підприємства (як соціально-економічної системи). На основі вивчення підходів 

(телеологічний, еволюційний, системний, синергетичний, інституціональний, 

ситуаційний, процесний, формаційний тощо) до розуміння трансформації та 

аналізу поняття трансформації в економічному контексті розглянуто 

трансформації щодо систем різної природи та походження.  

2. Трансформації як соціально-економічний феномен приводять до нової 

якості системи, генезису нової системи, виникнення нових відносин або явищ. 

Досліджений системний характер трансформацій дав змогу розглядати 

трансформації як процес та як результат. Трансформації в економічному контексті 

відображають перетворення економічної системи різного масштабу в часі, мають 

міру спрямованості, джерело походження та спричинені впливом ендогенних або 

екзогенних факторів. 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 в зміні взаємозв’язків та її складових, та як результат, призначений для 
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набуття системою економічної безпеки підприємства нової дієвості, нових якостей 

та є умовою результативного її функціонування. 

3. Дослідження трансформацій у економіці спирається на їхні емпіричні 

прояви та теоретичну основу. Вивчення емпіричних проявів трансформацій 

дозволяє ідентифікувати послідовність подій та змін, відтворити хронологічний 

порядок перебігу трансформацій на основі методу системної емпірики. 

Теоретичною основою для розуміння природи та загальних закономірностей 

перебігу трансформацій визнано сукупність концептів та теорій, в яких 

трансформації є предметом самостійного дослідження (теорії трансформації, 

економічної трансформацій, суспільних трансформацій, капіталістичних 

трансформацій, циклів, криз і катастроф, патоекономіки тощо). За результатами 

узагальнення теоретичних аспектів здійснення трансформацій розглянуто 

характеристики підходів щодо проведення трансформацій.  

4. Визначення теоретичних аспектів здійснення трансформацій за рахунок 

узагальнення емпіричної та теоретичної основи, видів трансформацій та 

характеристики підходів щодо проведення трансформацій, визначення стадійного 

характеру перебігу трансформацій дало змогу виділити закономірності 

трансформацій та побудувати класифікації трансформацій за визначеними 

критеріями. До закономірностей трансформацій віднесено послідовність, 

паралельність, пов’язаність змін у структурних елементах, діалектичний характер, 

суб’єктний характер та часовий лаг. Для опису й вивчення всього різноманіття 

трансформацій побудовано їхню класифікацію. Побудована класифікація 

трансформацій дозволила критеріально описати трансформації щодо СЕБП. 

Критерії класифікації трансформацій СЕБП запропоновано розглядати 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. 

5. Каузальний характер трансформацій СЕБП розкрито шляхом виділення 

складових каузальної природи трансформацій (протиріччя, адаптація, прагнення 
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упорядкованості тощо), опису та порівняння факторів і рушійних сил у 

зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства, які спричиняють за 

рахунок свого впливу виникнення та перебіг трансформацій СЕБП, дослідження 

зв’язків між ними та їхнього впливу на виникнення трансформацій. Показано, що 

такі трансформації СЕБП приводять до зміни її характеристик, функціональності 

самої системи й до можливого виникнення патологій  

6. За результатами монографічного аналізу виділено 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.  

7. Для дослідження результатів трансформацій СЕБП запропоновано 

консеквенти у вигляді характеристик зв’язків СЕБП як складової частини системи 

управління підприємством, які змінюються внаслідок здійснених трансформацій: 

егресія, інгресія, пріоритизація, об’єктивізація. Для характеристики СЕБП як 

відокремленої системи внаслідок проведених трансформацій виділено 

характеристики змісту та дієвості СЕБП: організаційна, субстратна, структурна та 

функціональна. З метою дослідження наслідків у результатах трансформацій 

СЕБП, які можуть бути причинами дисфункцій, відхиленням від норми, тобто 

викликати стійке порушення нормального функціонування СЕБП, на основі 

імплементації положень щодо організаційних патологій (за Я. Станішкіс, А. І. 

Пригожиним) визначено, розглянуто та описано можливі патології СЕБП.  

8. Комбінування за множиною критеріїв запропонованих характеристик 

СЕБП дало змогу побудувати сценарії можливих змін характеристик як наслідку 

здійснених трансформацій. У роботі результати трансформацій СЕБП розглянуто 

як у прескриптивному аспекті (дослідження очікуваних результатів трансформацій 

СЕБП внаслідок здійснюваних дій), так і у дескриптивному (вивчення та 

моніторинг фактичних результатів трансформацій). Результати трансформацій 
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СЕБП запропоновано описувати в двох напрямах: розглядаючи СЕБП як окрему 

функціональну підсистему у складі системи управління підприємством; 

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

між елементами тощо. 

9. Дослідження трансформацій як соціально-економічного феномену, 

побудова класифікації трансформацій, визначення закономірностей їхнього 

перебігу, обґрунтування каузально-консеквентного характеру трансформацій 

СЕБП, дозволило сформувати загальне уявлення щодо природи трансформацій 

СЕБП та їхній теоретичний базис. 

Основні положення розділу, результати дослідження і висновки  

опубліковані в наукових працях автора [165, 166, 167, 168, 171, 172, 176, 186, 187, 

188, 193, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 536, 538]. 
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РОЗДІЛ 3 

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДІАГНОСТУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

3.1. Передумови діагностування трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства 

 

Проведений аналіз сутності трансформацій СЕБП, причин їхнього 

виникнення та наслідків їхнього проходження дає змогу сформувати загальне 

уявлення щодо природи трансформацій СЕБП. Таке уявлення є необхідним, але 

недостатнім для керованого впливу на відповідні трансформації. З метою 

забезпечення необхідних трансформацій системи економічної безпеки 

конкретного підприємства представляється необхідним проведення діагностування 

наявних трансформацій такої системи. 

На нашу думку, для дослідження трансформацій СЕБП необхідною є саме 

процедура діагностування, а не, наприклад, процедура оцінювання, або інші 

дослідницькі процедури. Логіка дослідження передбачає встановлення змістового 

зв’язку між діагностикою та змістовно синонімічними поняттями аналізу, 

оцінювання, моніторинг, ідентифікація (табл.Ж.1 додтаку Ж). 

Поняття діагностики має міждисциплінарний характер та активно 

використовується в різних галузях наукового знання. В науковій літературі [252, 

222, 246] зазначається, що запозичення та поширення терміна «діагностика» 

стосовно економічних наук відбулося наприкінці ХХ сторіччя. Термін 

«діагностика» (від грец. diagnostikos – спроможний розпізнавати, визначати, 

розрізняти) означає розпізнавання стану досліджуваного об’єкта за непрямими 

ознаками [252, с. 11]. За висловом В. Ш. Рапопорта [392], діагностика – це 

управлінська робота з виявлення проблем і вузьких місць системи управління 

підприємством. Діагностику як вивчення стану господарюючого суб'єкта, вплив 

факторів розвитку соціально-економічних процесів та виявлення відхилень від 

нормального розвитку пропонує визначати Р. Шніппер [511,c. 52]. 
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Розглядаючи питання діагностики, не можна обійти увагою роботи  

Л. А. Костирко [246], яка поняття діагностики розглядає як комплекс досліджень,  

спрямованих на виявлення цілей функціонування господарюючого суб’єкта і 

способів їх досягнення. А. М. Ткаченко в роботі [454] вважає, що діагностика – це 

визначення стану об’єкта, предмета, явища чи процесу менеджменту з 

використанням комплексу дослідних процедур. У свою чергу, В. В. Коваленко 

розуміє діагностику як комплексний аналіз поточного стану і перспектив розвитку 

підприємства з метою розв’язання проблем і використання переваг, що виникають 

та створюються у процесі його діяльності [222, с. 20]. 

Своє визначення діагностики пропонує І. В. Кривов’язюк: «Діагностика - це 

процес дослідження стану об’єкта, встановлення відхилень від нормального 

перебігу процесів за допомогою існуючого методологічного інструментарію з 

метою виявлення вузьких місць, як нині існуючих, так й таких, що виникатимуть в 

майбутньому, а також їх усунення та визначення шляхів подолання у майбутньому 

засобом прийняття ефективних управлінських рішень» [252, с. 12]. Очевидно, що 

змістовно таке визначення є правильним, і з такою точкою зору слід повністю 

погодитися. Варто погодитися і з Т. В. Косянчуком, В. В. Лук’яновою, 

Н. І. Майоровою, В. В. Швид [123], що діагностика є агрегованим висновком про 

стан досліджуваного об’єкта, який робиться на основі різноманітної аналітичної 

інформації, її синтезу й зіставлення. Таким чином, фактично діагностика 

відображає визначення стану об’єкта, предмета, явища чи процесу, встановлення 

відхилень від нормального перебігу процесів. При цьому сам об’єкт може бути 

доволі складним й мати системний характер (наприклад, суспільство в цілому, 

соціально-економічна система, система економічної безпеки підприємства).  

Поняття аналізу відносять до загальнонаукових категорій. Аналіз у перекладі 

з грецької  (αναλυσις) означає «розклад» [93, 519]. За своєю сутністю аналіз є 

методом наукового дослідження предметів, явищ, процесів шляхом розкладу, 

розчленування їх на складові частини, їхні ознаки, властивості, відношення, відтак 

розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого [519]. У 

широкому розумінні це наукове дослідження взагалі. В роботі [409] зазначається, 
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що аналіз можна представити як поділ різних об’єктів на складові частини, який 

здійснюється як в практичній, так і в теоретичній діяльності з метою пізнання 

деякого складного цілого. Але в науковій літературі (Дж. К. Лафт [263], 

І. Д. Фаріон [471], М. Я. Нагорна [321], Ю. І. Черняк [498]) визнається, що 

діагностика є методом аналізу. Н. М. Погостинська [521] робить висновок, що 

функцією діагностики є встановлення факту, а функцією аналізу є встановлення 

причини. Спробу розмежування діагностики та аналізу зроблено в роботі [321], де 

зазначається, що навпаки діагностика є значно ширшою від аналізу. На думку 

Н. О. Сагалакової, на відмінність від аналізу, який є переважно науково-

теоретичним дослідженням кабінетного типу, діагностика системи є «польовим 

дослідженням» і базується на безпосередньому дослідженні об’єкта [409]. У свою 

чергу, Ю. І. Черняк [498] зазначає, що діагностика багато в чому переплітається з 

аналізом як за задачами, так і за методами, взаємодоповнюючи один одного. 

У роботі [358] вивчення підходів до встановлення зв’язків між діагностикою 

й аналізом дало змогу виділити такі групи поглядів науковців: 

діагностика є одним з прийомів аналізу; 

діагностика тотожна аналізу; 

діагностика ширша за аналіз, отже, аналіз є одним з прийомів діагностики; 

діагностика є окремою наукою, яка має свій напрям дослідження; 

діагностика є характеристикою здібностей менеджерів [358, с. 58]. 

На нашу думку, діагностику необхідно використати у процесі аналізу (як 

загальнонаукового методу дослідження), але стосовно дослідження трансформацій 

СЕБП та на підприємстві взагалі саме діагностика, а не аналіз дозволить 

розпізнати, виявити конкретні трансформації.  

Синонімічним, але не тотожним для поняття «діагностика» є поняття 

«оцінювання». Оцінювання (анг. аssesment – оцінка) – це процес, який може бути 

несистемним, зі збору інформації, її аналізу та формування суджень на його 

основі. У свою чергу, в глосарії «Глосарій термінів з моніторингу та оцінювання» 

[93] проаналізовано поширену неузгодженість та паралельне використання 

термінів «оцінювання» та «оцінка» в розумінні «evaluation» (фран. еvaluation – від 
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value ціна, вартість). В глосарії пропонується розуміти оцінку як результат, а 

оцінювання як процес, що відображає суть оцінювання як дії в часі, що є 

аналітичним інструментом або процедурою у проектному менеджменті [93]. На 

нашу думку, оцінювання не є тотожним діагностиці. Адже оцінювання є лише 

процесом фіксації стану об’єкта дослідження. 

Деякі науковці ототожнюють поняття діагностики та моніторингу. Поняття 

моніторинг (анг. monitoring – контроль) – безперервний процес спостереження і 

реєстрації параметрів об'єкта,  порівняно із заданими критеріями [519]. На думку 

Т. Г. Бурової [60] у вузькому смислі розуміння моніторингу, він, як правило, 

обмежується процесами спостереження та збору інформації [60, с 43]. У широкому 

розумінні – моніторинг включає, окрім названих, такі елементи, як оцінка та 

прогноз, що дозволяють застосовувати його в якості ефективного управлінського 

інструмента [60, с 43]. І. А. Бланк [49] визначає моніторинг як механізм постійного 

спостереження за контрольованими показниками фінансової діяльності 

підприємства, визначення розмірів відхилень фактичних результатів від 

передбачених і виявлення причин цих відхилень [49]. В роботі [501] моніторинг 

розглядають як процес збору інформації, її комплексної оцінки і прогнозу на 

основі системи взаємоузгоджених між собою показників [501]. Т. Г. Бурова 

визначає моніторинг як систему безперервного спостереження, аналізу та 

прогнозування показників стану підприємства, сформовану на макро- або 

мікроекономічному рівні, з метою забезпечення прийняття тактичних і 

стратегічних управлінських рішень, а також оцінки їх ефективності [60, с. 65]. 

Отже, незважаючи на те, що деякі науковці (І. А. Бланк [49], М. Болгаров [52], 

Т. Г. Бурова [60] та інші) ототожнюють поняття діагностики та моніторингу, 

метою моніторингу, на нашу думку, є спостереження, збір інформації та 

формування інформації щодо досліджувального об’єкта. О. В. Ілляшенко [206 ] з 

цього приводу зазначає, що моніторинг є головною функцією системи економічної 

безпеки підприємства, адже така система за своєю суттю є інформаційною [206, 

с. 96 ]. Тому моніторинг не дає відповіді на питання «як ідентифікувати наявність 

трансформацій, визначити їхній характер на конкретному підприємстві, описати 
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такі трансформації певним чином», але дозволяє використовувати його як 

конкретний інструмент в діагностиці. 

Ідентифікація (з латинської identifico — ототожнювати, прирівнювання, 

уподібнення, розпізнавання) – це встановлення тотожності невідомого об'єкта 

відомому на підставі збігу ознак, пізнання [69]. Ідентифікація виступає як один із 

універсальних методів пізнання дійсності, як засіб виявлення, насамперед 

відповідності між собою різних за обсягом понять [435]. На думку  

В. М. Ячменьової, ідентифікація за структурою схожа на оцінку, різниця є у 

процесі, який полягає в моніторингу, прогнозуванні та резервуванні та забезпечує 

можливість визначити якість умов зовнішнього середовища, де виникає сукупність 

загроз [527]. Детально історико-філософський розгляд ґенези самого поняття 

«ідентифікація» проведено в роботах [338, 435]. Очевидно, що діагностика є більш 

складним поняттям ніж ідентифікація. Розмежування поняття «діагностика» із 

поняттям «ідентифікація» дає змогу зазначити, що діагностика не обмежується 

тільки встановленням та виявленням тотожності невідомого об'єкта відомому на 

підставі збігу ознак, пізнання, а містить й інші дослідницькі процедури.  

З урахуванням вищезазначеного варто погодитися із Г. П. Ситником та  

В. І. Абрамовим [422], що діагностичний метод інтегрує можливості двох методів 

пізнання: з одного боку, можливості аналізу, а з другого – методу оцінки та 

порівняння. Але з іншої точки зору [422], діагностика, оцінювання, моніторинг та 

ідентифікація є пізнавальною та практичною сферою в межах певного підходу. Всі 

вищезазначені поняття (оцінка, оцінювання, моніторинг, ідентифікація) за своєю 

сутністю є функціями управління [13, 242]. У роботах [274, 516] зазначається, 

якщо підходити до діагностики як «комплексного поєднання окремих функцій 

управління», то діагностика буде включати в себе такі функції як аналіз, 

виявлення, ідентифікація, моніторинг, прогнозування [516, с 43].  

На наш погляд, використання зазначених понять залежить від мети та 

завдань досліджувального об’єкта. Тому, якщо розглядати діагностику з точки 

зору процесу (діагностування), то доцільно скористатися процесом діагностики (за 
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І. В. Кривов’язюком [252]), який показує взаємозв’язок досліджуваних понять 

(рис. 3.1). 

Отже, розглядаючи різні варіанти аналітичних процедур щодо 

трансформацій СЕБП, слід зазначити, що саме процедура діагностики спроможна 

забезпечити найбільш повну інформацію щодо перебігу таких трансформацій в 

СЕБП конкретного підприємства й, таким чином, сформувати інформаційну 

підтримку управління такими трансформаціями. 

 

Рис. 3.1. Cхема здійснення процесу діагностування  

за І. В. Кривов’язюком [252, с. 15] 

 

Впровадження процесу діагностування трансформацій СЕБП дозволить 

дослідити питання стосовно причин їх виникнення (каузальний характер) та 

вивчення питання результатів (консеквентів) таких трансформацій. 

Визначені завдання в пп 1.3. щодо діагностування трансформацій СЕБП 

дають змогу ідентифікувати можливі напрями такого діагностування (рис. 3.2).  

Все різноманіття трансформацій потребує свого певного впорядкування та 

ідентифікації в СЕБП. Тому одним із напрямів діагностування трансформацій 

СЕБП є діагностика фактичних видів трансформацій. Запропонована в другому 

розділі дисертації ієрархія критеріїв класифікації трансформацій повинна стати 

основою діагностики фактичних видів трансформацій СЕБП. Зазначений напрям 

діагностики дозволить відповісти на питання «які за характером та критеріальним 

описом трансформації  системи економічної безпеки фактично відбуваються на 

підприємстві?». 

Діагностика чинників трансформацій є наступним важливим напрямом 

діагностування трансформацій СЕБП. Діагностування трансформацій СЕБП може 

моніторинг 

аналіз оцінка діагноз прогноз 

Вхідні дані 

інформація 

Результат 

діагностики 
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проходити із різною інтенсивністю, швидкістю тощо. Тому представляє інтерес 

діагностика чинників, які впливають на параметри таких трансформацій. 

Напрями діагностування трансформацій СЕБП 

            

  Діагностика фактичних 

трансформацій 

  Діагностика чинників 

трансформацій 

  

      

            

  Діагностика каузальної 

природи трансформацій 

  Діагностика доцільних видів 

трансформацій 

  

      

            

  Діагностика змісту СЕБП в ході 

трансформацій 

  Діагностика характеристик 

СЕБП  в ході трансформацій 

  

      

            

  Діагностика наслідків, 

результатів (консеквентів) 

трансформацій 

  Діагностика патологій у 

трансформаціях 

  

      

 

Рис. 3.2. Напрями діагностування трансформацій СЕБП 

            

У другому розділі дисертації на основі моделей Пітерса-Уотермена (7-S) 

[371] та 5М [247] було виділено чинники, які впливають на параметри 

трансформацій СЕБП. Принципово кожен з вибраних чинників може як 

прискорювати, інтенсифікувати, так і послаблювати, пригнічувати проведення 

трансформацій СЕБП, може виступати як каталізатором, так і інгібітором таких 

трансформацій, що потребує впровадження відповідних інструментів 

діагностування. 

Для виконання свого призначення СЕБП має бути побудована відповідним 

чином із відповідними елементами, структурою, властивостями, принципами, 

функціями. Тому особливо важливим напрямом діагностики трансформацій є 

діагностика змісту СЕБП у ході трансформацій. Такий напрям діагностики має 

бути корисним для розуміння та діагностики доцільних трансформацій у 

подальшому, які повинні мати керований характер. 

Діагностика каузальної природи трансформацій СЕБП потребує відповіді на 

питання, як такі трансформації виникають. Вивчення причин виникнення 

трансформацій у системах різної природи та змісту є корисним для розуміння 

їхнього перебігу в часі та забезпечення керованого характеру таких 
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трансформацій. Не менш важливим завданням є визначення впливу складових 

каузальної природи трансформацій. 

Аналіз наслідків трансформацій СЕБП становить істотний інтерес. 

Дослідження наслідків трансформацій СЕБП як складової частини системи 

управління підприємством (за допомогою матричного сигнатурного аналізу) та як 

відокремленої системи (за допомогою теорії множин та дескриптивного аналізу) 

представлене у табл. 2.2. Описаний консеквентний характер трансформацій 

дозволяє виділити діагностику наслідків трансформацій як окремий напрям 

діагностування.  

Використання сигнатурного аналізу для дослідження будь-якого об’єкта 

потребує встановлення характеристик, динаміка яких буде підлягати вивченню. 

Запропоновані характеристики результатів трансформацій системи економічної 

безпеки як цілісного об’єкта (егресія, інгресія, пріоритизація, об’єктивізація) та 

характеристик складу та зв’язків такої системи (організаційної, субстратної, 

структурної та функціональної) потребують змістовної діагностики. Тому 

встановлення відхилень та змін запропонованих характеристик за допомогою 

існуючого методологічного інструментарію дозволить у майбутньому здійснювати 

відповідну управлінську реакцію для прийняття ефективних управлінських рішень 

щодо забезпечення економічної безпеки. Тому діагностика визначених 

характеристик СЕБП в ході трансформацій є одним із ключових напрямів нашого 

дослідження. 

Певний інтерес представляє також діагностика патологій у трансформаціях 

СЕБП. Оскільки головна небезпека патологій у результатах трансформацій СЕБП 

полягає у їхній непомітності, тому діагностика таких трансформацій представляє 

безпосередній інтерес. Узагальнена характеристика визначених напрямів 

діагностики трансформацій СЕБП подана у табл. Ж.2. додатку Ж 

Усі запропоновані напрями діагностики трансформацій СЕБП призначені 

для всебічного вивчення перебігу таких трансформацій, й кожен з таких напрямів 

становить певний інтерес у контексті дослідження таких трансформацій (табл. Ж.3 

додатку Ж), відповідаючи на певне ключове запитання. Отже, саме зміст питання, 
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на яке необхідно знайти відповідь, буде визначати напрям(и) діагностики 

трансформацій системи економічної безпеки конкретного підприємства. 

З числа представлених напрямів діагностики трансформацій  СЕБП можуть 

бути реалізовані всі, але найбільший інтерес представляють такі напрями, як 

діагностика фактичних видів трансформацій, діагностика наслідків трансформацій, 

діагностика характеристик системи економічної безпеки підприємства в ході 

трансформацій, діагностика патологій у трансформаціях. Певний інтерес 

представляє також діагностика змісту СЕБП у ході трансформацій. Саме таким 

напрямам діагностики буде приділено більшу увагу. 

Перш, ніж проводити діагностування трансформацій СЕБП, доцільно 

достатню увагу приділити вимогам до проведення такої діагностики та 

особливостям СЕБП як об’єкта такої діагностики. Вимоги до процедури 

діагностування трансформацій СЕБП представлені на рис. 3.4., які докладно 

описано в [188]. 

Вимоги до процедури діагностування трансформацій СЕБП 

            

  
Цільовий характер 

  
Інструментальна адекватність 

  

      

            

  Інструментальна 

індиферентність 

  
Об’єктивність 

  

      

            

  
Суб’єктна визначеність 

  Економічність   

      

            

  Автентичність інформацій   Валідність   

      

            

Рис. 3.4. Вимоги до процедури діагностування трансформацій СЕБП 

            

Трансформації СЕБП мають свої певні риси як об’єкт діагностування. 

Характерні риси трансформацій як явища та феномену в загальнонауковому 

розумінні докладно розглянути в другому розділі дисертації. На рис 3.5 

представлені особливості трансформацій СЕБП як об’єкта діагностування. 
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Залежно від поставлених цілей діагностування трансформацій СЕБП така 

діагностика може проводитися за різними режимами, які розрізнюються за 

змістом, призначенням та характеристиками (табл. Ж.4 - Ж.5 додатку Ж). При 

цьому головна мета діагностування трансформацій, її завдання не змінюються, але 

можуть варіювати глибина аналізу, кількість взятих об’єктів для діагностування 

тощо. 
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Паралельність 

 

    

           

   Існування та перебіг навіть у разі відсутності  

управлінського впливу 

 

    

           

   
Ентропійний характер 

 

    

           

   Залежність від загального функціонування 

підприємства 

 

    

           

   
Залежність вагомості від розміру підприємства 

 

    

           

   
Різноспрямованість та одночасний перебіг 

 

    

           

   
Перманентний характер в рамках нової системи 

 

    

 

Рис. 3.5. Особливості трансформацій СЕБП як об’єкта діагностування  

 

Слід навести стислу характеристику стосовно змісту табл. Ж.4 та табл. Ж.5 

додатку Ж для кожного з представлених режимів діагностування. 

Будь-які трансформації є визначеною системою, для якої характерні 

внутрішні закономірності, відмінні риси і властивості [252]. Системна діагностика, 

на думку І. В. Кривов’язюка [252], має два різновиди: генетична (вивчення 

системи в розвитку) і функціональна (вивчення реального функціонування 

системи). Проведення діагностування трансформацій, що мають місце в СЕБП, 

прогнозування основних тенденцій їхнього перебігу та обґрунтування передумов і 



175 

чинників з використанням спеціальних методів дозволяє використати режим 

системної діагностики. Такий режим, який передбачає фундаментальний аналіз та 

прогнозування, дозволяє провести глибокий аналіз трансформацій у системі, але 

потребує значних витрат ресурсів та часу. 

Неперіодична (разова) діагностика, яка використовує разові спеціальні 

дослідження причин виникнення та результатів трансформацій СЕБП, дозволяє 

використовувати режим діагностики за запитом. У такому режимі діагностики 

глибина аналізу висока відповідно до запиту, низька в цілому по СЕБП. 

Наступним режимом діагностування трансформації СЕБП пропонується 

використовувати експрес-діагностику. Оперативне виявлення ознак трансформацій 

СЕБП, швидке реагування на зміну умов функціонування системи, дозволяють на 

ранньому етапі приймати якісні та швидкі рішення щодо функціонування СЕБП та 

забезпечення економічної безпеки підприємства. Головною вимогою щодо 

проведення такого діагностування є швидкість та незначні витрати, що дозволяє 

забезпечити відповідну реакцію СЕБП на ймовірність виникнення загроз та 

ризиків в процесі трансформації. 

Окремим режимом діагностування трансформацій у СЕБП  необхідно 

виділити докладну функціональну діагностику за одним напрямом. Такий режим 

дозволяє отримати максимально повну характеристику за виділеним напрямом 

діагностування трансформацій у СЕБП. Глибина, час проведення й затрати в 

такому режимі залежать від валідності та автентичності інформації.  

Комплексна всебічна діагностика є базою для прийняття рішень щодо 

функціонування та розвитку СЕБП під впливом трансформацій. Такий режим 

дозволяє використовувати різні напрями діагностування трансформацій. Але його 

характерною рисою є максимально повна глибина дослідницьких процедур та 

охоплення всіх визначених напрямів. 

З метою попередження ознайомлення сторонніх осіб із результатами 

діагностування трансформацій СЕБП використовується секретний (закритий) 

режим діагностики. Обмежений доступ до проведення та результатів 

діагностування трансформацій СЕБП дозволяє зменшити коло осіб щодо 
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повідомлення такої інформації та суб’єктивність рішень щодо забезпечення 

економічної безпеки підприємства. Секретний (закритий) режим діагностики 

дозволяє зруйнувати тіньові схеми особистого збагачення окремих працівників та 

контролювати передачу такої інформації третім особам. 

Потреба в систематичному відстеженні трансформацій дозволяє 

застосовувати режим моніторингу в діагностуванні трансформацій СЕБП. 

Моніторинг потребує незначних витрат та постійного проведення. Постійне 

використання такого режиму дозволяє визначити розмір відхилень фактичних 

результатів від передбачених і виявлення причин цих відхилень у трансформаціях 

СЕБП.  

Варто зазначити, що немає «поганих» або «гарних» режимів діагностування 

трансформацій СЕБП. Такі режими просто відображають різні варіанти 

проведення відповідного діагностування залежно від різних умов функціонування 

підприємства та потреб користувачів інформації. Кожен із таких режимів може 

бути вибраний й бути доцільним за певних умов. Так, у разі обмеженості коштів та 

часу на проведення діагностування й функціональну здатність СЕБП до виконання 

своїх завдань найбільш виправданим буде вибір та проведення експрес-

діагностики трансформацій такої системи. Якщо щодо функціонування СЕБП та 

трансформацій існує конкретна проблема, що приводить до зменшення її 

функціональності, то доцільним вибором буде проведення діагностики за запитом. 

Й нарешті у разі істотних змін на підприємстві в цілому для забезпечення 

функціональності та дієвості такої системи виправданим є вибір комплексної 

всебічної діагностики трансформацій у СЕБП за різними напрямами. 

Розглядаючи питання діагностування трансформацій у СЕБП, не можна 

обійти увагою питання суб’єктів такої діагностики, тобто відповіді на питання, хто 

саме буде її здійснювати. Можливі суб’єкти діагностування трансформаційних 

процесів у системі економічної безпеки, а також переваги й недоліки щодо їхнього 

залучення представлені в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Переваги та обмеження суб’єктів діагностування трансформацій СЕБП 

Суб’єкт  Характеристика 

Переваги Недоліки  

Зовнішні 

експерти 

Досвід проведення 

діагностики. Неупередженість 

інтерпретації результатів 

діагностики. Цивільно-

правова, кримінальна, та 

професійна відповідальність 

перед замовником 

Значні витрати на проведення 

діагностики. Ймовірність 

розголошення та витоку 

конфіденційної інформації про 

результати діагностики. 

Недостатність первинної 

інформації для діагностики. 

Підрозділ, який 

забезпечує  

економічну 

безпеку на 

підприємстві 

Спрямованість на вирішення 

саме питань економічної 

безпеки на підприємстві. 

Професійність та наявність 

певного рівня компетенції 

працівників підрозділу. 

Ймовірність опортуністичної 

поведінки. Підвищений 

суб’єктивізм щодо 

інтерпретації результатів 

діагностики. 

Керівництво 

підприємства 

Зменшення часу на прийняття 

рішень щодо результатів 

діагностики. Обмежене коло 

осіб щодо проведення та 

отримання результатів 

діагностики  

Волюнтаристський вплив. 

Суб’єктивність рішень щодо 

інтерпретації результатів 

діагностики 

Аналітичні  

підрозділи  

підприємства 

Взаємодія різних підрозділів 

для досягнення цілей 

діагностики. Швидка реакція 

на негативні явища. Швидке 

розповсюдження первинної 

інформації. 

Неконгруентність результатів 

діагностики, які отримані за 

різними підходами різними 

підрозділами. Неоднозначність 

інтерпретації результатів 

діагностики. Зростання часу на 

прийняття рішень. 

 

Беручи до уваги комплексний характер системи економічної безпеки як 

об’єкта дослідження, складну природу трансформацій такої системи та 

проаналізовані переваги й обмеження суб’єктів діагностики, представляється 

доцільним заздалегідь виділити можливі проблеми, що можуть виникнути під час 

діагностування таких трансформації та запропонувати шляхи їхнього 

попередження, принаймні конкретні дії виконавців у разі виникнення таких 

проблем. Можливі проблеми, що можуть виникнути під час діагностування 

трансформацій СЕБП, представлено на рис.3.6. 



178 

П
о
те

н
ц

ій
н

і 
п

р
о
б

л
ем

и
 д

іа
гн

о
ст

у
в
ан

н
я 

  
тр

ан
сф

о
р
м

ац
ій

 

у
 с

и
ст

ем
і 

ек
о
н

о
м

іч
н

о
ї 

б
ез

п
ек

и
 п

ід
п

р
и

єм
ст

в
а 

 

   
Помилки у визначенні об’єктів та суб’єктів діагностування 

 

    

           

   
Недостатність первинної інформації для діагностування 

 

    

           

   
Неоднозначність інтерпретації результатів діагностування 

 

    

           

   Підвищений суб’єктивізм щодо інтерпретації результатів 

діагностування 

 

    

           

   Неконгруентність результатів, які отримані за різними 

підходами до діагностування 

 

    

           

   Розголошення та витік конфіденційної інформації про 

результати діагностування 

 

    

           

   Недотримання вимог та невідповідність застосування 

напряму чи режиму діагностування поставленій меті  

 

    

            

Рис. 3.6. Потенційні проблеми діагностування трансформацій СЕБП  

 

Потенційні проблеми діагностування трансформацій СЕБП потребують 

превентивного усунення. Це можливо здійснити за рахунок таких заходів: 

створення та забезпечення функціонування дієвої СЕБП; 

своєчасна ідентифікація наявності трансформацій СЕБП, їхніх причин 

виникнення; 

дотримання вимог до процедури діагностування трансформацій СЕБП; 

доцільне застосування відповідних напрямів та режимів діагностування 

трансформацій СЕБП; 

правильний вибір суб’єктів та об’єктів діагностування. 

Проведення діагностування трансформацій СЕБП потребує попереднього 

дослідження наявних методів та підходів щодо проведення такого діагностування. 

Принципові існуючі підходи, що можуть бути використані для діагностування 

трансформацій у СЕБП, подані в табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Аналіз підходів до діагностики (у тому числі трансформацій СЕБП)  

[156, 208, 222, 252, 350, 413] 

Автор Підходи до діагностування 

В. В. Коваленко [222] Ресурсний, функціональний, цільовий, 

структурний, індикаторний 

Г. М. Пазєєва [350, с.42] Індикаторний, ресурсно-функціональний, 

програмно-цільовий, економіко-математичний. 

К. Камерон і Р. Куїнн 

[208] 

Холістичний, метафоричний, кількісний (оцінний) 

І. А. Кошкіна,  

Е. Р. Мубаракшіна [249] 

Системно-синергетичний 

І. В. Кривов’язнюк  

[252, с. 71] 

Інтегральний (факторний), експертний, 

комбінований 

Т. В. Сак [413] Індикативний, економіко-математичний, ресурсно-

функціональний, програмно-цільовий 

Т. Л. Зубко [156] Інтегральний, функціональний, індикаторний, 

рейтинговий, графічний 

 

У роботі [422] зазначається, що підхід як методологічний засіб виконує 

низку функцій діагностування: а) акумуляцію методологічного досвіду 

діагностування, яким володіє конкретний суб'єкт; б) виділення об'єкта діагнозу з 

множини соціальних явищ; в) визначення найбільш ефективних напрямів 

діагностування загроз у тій чи іншій сфері (системі) [422, с. 21]. Аналіз джерел 

[156, 208, 222, 252, 350, 413] дозволяє зробити висновок, що діагностування 

економічної безпеки ґрунтується на класичних підходах щодо аналітичної оцінки. 

Незважаючи на велику кількість підходів до діагностування та певні недоліки 

щодо їхньої універсальності, їхні переваги та обмеження докладно розглянуті в 

[89, 252, 350, 454, 517]. Але складність предмета дослідження не дозволяє виділити 

конкретних підходів для діагностування трансформацій у СЕБП. На наш погляд, 

використання традиційних методологічних підходів обмежує застосування 

діагностування трансформацій, які є невід’ємною частиною змін та перетворень 

СЕБП. Тому за результатами проведеного аналізу можуть бути використані такі 

підходи та їхні комбінації для діагностування трансформацій у СЕБП: ресурсний 
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підхід, функціональний, програмно-цільовий підхід, індикативний підхід, 

структурний підхід.  

Проведення діагностування трансформацій СЕБП потребує впровадження та 

використання певних методів та інструментів. І. В. Кривов’язнюк [252] пропонує 

розглядати методи діагностування як систему теоретико-пізнавальних категорій, 

наукового інструментарію і регулятивних принципів дослідження діяльності 

суб’єктів господарювання. На його думку, метод діагностування є тріаду [252, с. 

63]:  

),,( PIKМ ,   (3.1) 

де К – система категорій; 

І – науковий інструментарій; 

P – система регулятивних принципів. 

Система категорій і науковий інструментарій характеризують статистичний 

компонент методу, а система регулятивних принципів характеризує динаміку [252, 

с. 63]. Отже, формування інструментарію діагностування трансформацій СЕБП 

потребує розробки та впровадження методів та інструментів, які можуть бути для 

цього використані. Такий інструментарій проаналізовано в додатку Ж, табл. Ж.6. 

Отже, діагностування трансформацій СЕБП становить безпосередній інтерес 

з точки зору вивчення природи існуючих трансформацій та забезпечення їхнього 

керованого характеру. Й таке діагностування не можна зводити виключно до 

кількісного або якісного оцінювання таких трансформацій, зміст такого 

діагностування є ширшим. Діагностування трансформацій СЕБП є аналітичною 

процедурою, яке дозволяє ідентифікувати наявність трансформацій, визначити 

їхній характер на конкретному підприємстві, описати такі трансформації певним 

чином. Варто зазначити, що таке діагностування має чіткий цільовий характер. 

Впровадження процедур діагностування дозволить дослідити питання стосовно 

причин виникнення (каузальний характер) та вивчення питання результатів 

(консеквентів) трансформацій СЕБП. Метою діагностування трансформацій СЕБП 

є визначення трансформацій, що мають місце в СЕБП, прогнозування основних 

тенденцій їхнього перебігу та обґрунтування передумов і чинників, які на них 
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впливають, визначення патологічних ознак, які мають істотний вплив на зміни у 

функціонуванні СЕБП у просторово-часовому розрізі. На основі аналізу методів та 

інструментів (табл. Ж.6 додатку Ж,) визначено, що кожен з розглянутих методів та 

інструментів для діагностування трансформацій СЕБП має свої переваги та 

обмеження, які слід враховувати під час його вибору та використання.  

У роботі удосконалено 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. Забезпечення керованості 

трансформацій передбачає впровадження та використання певного інструментарію 

діагностування трансформацій СЕБП. Тому потребує розроблення відповідний 

інструментарій діагностування трансформацій СЕБП. 

 

3.2. Розроблення інструментарію діагностування трансформацій  

системи економічної безпеки підприємства 

 

За результатами попереднього аналізу можна стверджувати, що готові 

інструменти для діагностування трансформацій СЕБП відсутні, й для проведення 

такого діагностування доцільним є формування певного його інструментарію. 

Основою для такого інструментарію можуть бути декілька принципових підходів 

щодо діагностування трансформацій СЕБП, зазначених у табл. 3.2. СЕБП є 

складним динамічним об’єктом для діагностування. Крім того, як було 

представлено на рис. 3.5, трансформації СЕБП відбуваються паралельно та навіть 

за відсутності цілеспрямованого управлінського впливу. Саме тому досліджувати 

трансформації такої системи можна, спираючись на різні маркери, які будуть 
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свідчить про виникнення таких трансформацій. Такими маркерами можуть бути 

зміст самої системи (у межах контент-підходу), узагальнювальні характеристики 

системи, що змінюються внаслідок проведених трансформацій (дескрипторний 

підхід), характеристики функціонування системи економічної безпеки в контексті 

умов її функціонування (функціонально-орієнтований підхід) та результати 

функціонування такої системи (результатно-орієнтований підхід). Такі маркери 

представлено у табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Підходи до діагностування трансформацій СЕБП (запропоновано автором) 

Підхід Маркер для визнання та опису трансформацій СЕБП 

Контент-підхід Зміст СЕБП 

Дескрипторний підхід  Характеристики СЕБП та міра їхнього вираження  

Функціонально-

орієнтований підхід  

Міра функціональності СЕБП та її адекватності наявним 

загрозам у діяльності підприємства, негативному впливу 

чинників зовнішнього та внутрішнього середовища 

Результатно-

орієнтований підхід 

Міра результативності СЕБП 

Програмно-цільовий 

підхід 

Міра централізації процесів у СЕБП 

 

Кожен із запропонованих підходів до діагностування трансформацій СЕБП 

має свої переваги й обмеження (табл. Ж.7 додатку Ж), й принципово кожен з них є 

можливим для застосування. Втім, такі переваги й обмеження слід брати до уваги 

під час вибору підходу та організації його застосування. 

Пояснюючи зміст запропонованих підходів, слід сказати таке. Система 

економічної безпеки має високий рівень абстрактності, що потребує впровадження 

якісних підходів до діагностування. Це не означає повну відмову від кількісних 

оцінок, акцент на якісних оцінках в такому разі повинен доповнювати, а не 

заміщувати оцінки кількісні. Тому цілком обґрунтованим виглядає використання 

контент-підходу як маркеру для визнання та опису трансформацій СЕБП. 

Зазначений підхід дозволяє максимально повно відображати зміст системи 

економічної безпеки та зміни в ньому. Слід зазначити, що використання контент-

підходу можливе як для діагностики суто трансформацій, так і до діагностики 
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наповнення СЕБП. До недоліків підходу необхідно віднести статичний характер 

діагностики та слабку увагу до зв’язків між елементами, результатів їхнього 

функціонування. 

Для діагностики змісту СЕБП доволі успішно може бути використаний 

дескрипторний підхід. Використання зазначеного підходу потребує визначення 

певних дескрипторів, тобто опису певних характеристик СЕБП. Такі 

характеристики СЕБП запропоновані в другому розділі дисертації з метою аналізу 

результатів трансформації СЕБП. Відповідні характеристики та міра їхнього 

вираження мають доволі високу міру абстракції, тому стосовно досліджуваного 

об’єкта можуть мати суб’єктивний характер результатів діагностики, що є певним 

обмеженням використання дескрипторного підходу. Перевагами зазначеного 

підходу є універсальність використання та повнота опису характеристик СЕБП та 

міра їхнього вираження незалежно від статусу системи. 

Природа СЕБП найповніше розкривається у функціях, які виконує система. 

Функції СЕБП сприяють збереженню системи, оскільки їхня реалізація забезпечує 

економічну безпеку як умову діяльності підприємства [206, с. 91]. Відповідно до 

цього для діагностування трансформацій у СЕБП запропоновано використовувати 

об’єктно-функціональний підхід, який дозволяє відстежувати зміни в змісті самої 

системи економічної безпеки підприємства з точки зору здійснення процесів її 

функціонування. Тому наступним маркером для визнання та опису трансформацій 

СЕБП є міра її функціональності та адекватності наявним загрозам у діяльності 

підприємства, негативному впливу чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовища. Обмеженням зазначеного підходу є загальний характер результатів 

діагностики досліджуваного об’єкту та прив’язаність до конкретних функцій. 

Застосування об’єктно-функціонального підходу можливе як для діагностики 

функціональної наповненості СЕБП на конкретний момент часу, так і для аналізу 

трансформацій СЕБП.  

Міра результативності СЕБП як маркер для визнання та опису 

трансформацій СЕБП у межах дослідження також представляє певний інтерес. Це 

пояснюється тим, що СЕБП має чітке функціональне призначення, тому зміни 
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результатів її функціонування як наслідок здійснених трансформацій 

безпосередньо є маркером таких трансформацій у контексті їхньої 

результативності. Максимально прагматичний характер для діагностування 

трансформацій СЕБП може забезпечити результатно-орієнтований підхід. Втім й 

він не позбавлений певних обмежень, якими є слабкі можливості визначення 

впливу зміни змісту системи на формування її результатів та ретроспективний 

характер діагностики. 

Отже, беручи до уваги, що кожен із запропонованих підходів до 

діагностування трансформацій СЕБП має свої переваги та обмеження, для 

практичного проведення такого діагностування пропонується певним чином 

об’єднати засади представлених підходів. У межах кожного з представлених (табл. 

3.3) підходів до діагностування слід приділити увагу тим інструментам, які 

передбачається використовувати для безпосереднього діагностування 

трансформацій СЕБП (табл. 3.4-3.5). 

Таблиця 3.4 

Опис інструментів, що можуть бути використані для діагностування 

трансформацій СЕБП 

Інструмент Опис інструменту 

Індикаторний метод Використання певної системи показників та характеристик 

СЕБП, які використовуються для порівняння фактичних та 

необхідних показників  

Нормативний метод  Використання системи нормативів, які визначають 

фактичний стан, склад та зміст функцій СЕБП 

Аналітичні  

багатофакторні 

моделі 

Багатомірний аналіз окремих факторів (чинників), 

виявлення причинно-наслідкових зв'язків, що впливають на 

зміну  результатів функціонування СЕБП 

Симптомокомплекс Сукупність вибраних показників та симптомів для 

встановлення відхилень та патологій від нормального 

перебігу процесів в СЕБП 

Метод слабких 

сигналів 

Діагностування ранніх ймовірнісних неточних ознак 

(сигналів) настання кризових ситуацій, негативних 

процесів в СЕБП, ідентифікація можливих загроз 

Шкала Лайкерта  Метрична шкала, яка дозволяє оцінити характеристики 

функціонування СЕБП, міру її результативності та міру 

вираженості окремих її ознак та/або характеристик, що 

може свідчити про зростання або зменшення проявів та 

змін визначених характеристик 
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Таблиця 3.5  

Інструменти для окремих напрямів діагностування трансформацій СЕБП 

Напрям діагностування Принциповий 

інструмент 

Підхід до 

діагностики 

трансформацій 

Діагностика трансформацій 

функціональної наповненості СЕБП 

Структурний аналіз Функціонально-

орієнтований 

підхід, контент-

підхід 

Діагностика зміни результатів 

функціонування СЕБП внаслідок 

здійснених трансформацій в ній 

Індикаторний підхід Результатно-

орієнтований 

підхід. Програмно-

цільовий підхід. 

Діагностика консеквентів 

трансформацій СЕБП 

Симптомокомплекс, 

шкала Лайкерта 

Дескрипторний 

підхід 

Діагностика патологій в 

трансформаціях СЕБП 

Метод слабких 

сигналів,  

симптомокомплекс 

Дескрипторний 

підхід 

 

Логіка вибору зазначених напрямів діагностування трансформацій СЕБП (з 

числа виділених напрямів) зумовлена таким. Передусім, беручи до уваги, що 

діагностування трансформацій СЕБП не є самоцінністю та самоціллю, інтерес 

представляє діагностика функціональної наповненості та діагностика змісту 

трансформацій функціональної наповненості СЕБП. Таку діагностику 

пропонується проводити на засадах об’єктно-функціонального підходу та контент-

підходу із використанням структурного аналізу, оскільки саме така комбінація 

інструментів дозволяє максимально повно відобразити зміни в складі СЕБП, які 

природно вплинуть на її дієздатність. 

Щодо функціонування СЕБП становить інтерес не тільки зміна її складу та, 

як наслідок, зміна дієздатності, але й зміна результатів функціонування. 

Для діагностики зміни результатів функціонування СЕБП як наслідку 

здійснених трансформацій запропоновано використовувати індикаторний підхід, 

застосування якого буде базуватися на засадах результатно-орієнтованого підходу 

до діагностування трансформацій СЕБП. Це дає можливість використати певну 

систему показників та характеристик СЕБП, які послугують індикаторами для 

порівнянь фактичних та необхідних показників. Використання таких принципових 
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інструментів діагностування дозволить визначити міру результативності СЕБП 

внаслідок здійснених трансформацій. 

Діагностика консеквентів трансформацій СЕБП становить інтерес у 

дослідженні як очікуваних, так і фактичних результатів трансформацій внаслідок 

здійснюваних дій. Для діагностики консеквентів трансформацій запропоновано 

використовувати інструменти якісного аналізу. Характеристики СЕБП та міра 

їхнього вираження потребують визначення певних дескрипторів, тобто опису 

певних характеристик СЕБП. Для цього запропоновано дескрипторний підхід для 

діагностики консеквентів. Відповідну діагностику пропонується проводити із 

застосуванням симптомокомплексу та шкали Лайкерта як принципових 

інструментів. 

Оскільки головна небезпека патологій у результатах трансформацій СЕБП 

полягає у їхній непомітності, то діагностика таких патологій представляється 

вкрай необхідною. Дослідження причин виникнення та наслідків патологій у 

результатах трансформацій СЕБП потребує використання певних 

неформалізованих принципових інструментів діагностування трансформацій 

СЕБП. Таке діагностування запропоновано проводити на засадах дескрипторного 

підходу із використанням симптомокомплексу та шкали Лайкерта як принципових 

інструментів, що дозволить за допомогою певної сукупності показників та 

симптомів встановити відхилення від нормального перебігу процесів в СЕБП та 

патології. 

Виділені основні напрями діагностування трансформацій СЕБП (рис. 3.2) 

дають змогу побудувати у загальній формі науково-практичного підходу до такого 

діагностування, кожен з етапів якого є, з одного боку, незалежним від інших й 

може бути реалізований як самостійний напрям діагностування, а з іншого боку, 

таким, що доповнює інші етапи у складі такого інструментарію. Це дозволяє 

сформувати результати, корисні для подальшого управління трансформаціями 

СЕБП. Зміст інструментарію діагностування трансформацій СЕБП побудований на 

основі табл. 3.5. Такий підхід представлено на рис. 3.7. 
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   Об’єкт  

діагностування 

 Інструмент 

діагностування 

 
Логіка окремих напрямів у сформованому інструментарію є такою: здійснені 

трансформації СЕБП можуть проявлятися в зміні структури та змісту самої 

системи, зміні результатів її функціонування, у зміні якісних її характеристик та у 

формуванні патологій такої системи. Відповідно, всі зазначені чотири прояви 

трансформацій СЕБП потребують свого діагностування для формування 

своєчасної управлінської реакції.  

Інструментарій діагностування трансформацій СЕБП (рис. 3.7) має 

альтернативний характер й передбачає можливість як послідовної реалізації всіх 

чотирьох напрямів діагностування, які до нього включено, так і реалізацію 

окремих з цих напрямів залежно від поставленої мети діагностування 

трансформацій СЕБП. Звичайно, що комплексна діагностика передбачає 

Симптомокомплекс  

шкала Лайкерта 

Визначення мети та завдань діагностування трансформацій у СЕБП 

Діагностика  

трансформацій  

функціональної  

наповненості  СЕБП 

Діагностика зміни 

результатів 

функціонування СЕБ 

внаслідок здійснених 

трансформацій в ній 

Діагностика 

консеквентів 

трансформацій СЕБП 

Діагностика патологій в 

трансформаціях СЕБП 

Інтерпретація отриманих результатів діагностування 

трансформацій у СЕБП  

Зміст СЕБП Структурний 

аналіз  

Результати  

функціонування 

СЕБП 

Індикаторний  

підхід 

Якісні  

зміни СЕБП 

Ознаки  

патологій у 

СЕБП 

Метод  

слабких сигналів,  
симптомокомплекс 

Рис. 3.7. Інструментарій діагностування трансформацій СЕБП 
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виконання всіх зазначених напрямів, але залежно від стану СЕБП та поставлених 

цілей можуть бути вибрані окремі з таких напрямів.  

Представляється доцільним більш докладно описати зміст кожного з 

виділених найбільш вагомих напрямів діагностування трансформацій СЕБП й на 

основі проаналізованого можливого для використання інструментарію побудувати 

конкретні інструменти діагностування трансформацій СЕБП.  

Діагностику трансформацій функціональної наповненості СЕБП 

запропоновано проводити на засадах функціонально-орієнтованого підходу та 

контент-підходу із використанням структурного аналізу. 

Такий напрям діагностування передбачає відстеження змін у змісті самої 

СЕБП з точки зору здійснення процесів її функціонування. Для відображення 

таких змін запропоновано представити зміст СЕБП у вигляді комбінування 

окремих функцій та об’єктів такої системи (структурний підхід) і здійснити 

дослідження міри виконання кожної функції щодо кожного з об’єктів такої 

системи. Загальна таблична форма для такого діагностування представлена в табл. 

3.6. 

Для формування табл. 3.6 для реального підприємства та проведення 

діагностування змісту СЕБП необхідним є уточнення множин Gf ={Gf1,…Gfn}, Sf 

={Sf1,…Sfn} та О={О1,…Оk}. Відповідно наповнення таких множин дасть 

можливість уточнити значення n, m та k.  Крім того, необхідним є уточнення 

правил формування оцінок EFO для наповнення такої розробленої табличної форми 

та подальшого узагальнення інформації. 

Представляється можливим використати такий склад виконуваних функцій у 

СЕБП, детальний аналіз яких представлено у першому розділі дисертаційної 

роботи (табл. 1.6-1.7). Це дозволяє визначити множини Gf та Sf. 

Конкретизація переліку загальних та спеціальних функцій, а також окремих 

об’єктів у складі СЕБП дає змогу уточнити зміст табличної форми (табл. 3.6) 

діагностування функціональної наповненості СЕБП. Але для наповнення 

конкретними оцінками кожної з клітин такої таблиці, тобто визначення EFO для 
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всіх ff i , де SfGff  та для всіх OOk , необхідним є представлення порядку 

визначення форми оцінок EFO та їхнього значення. 

Таблиця 3.6 

Форма діагностики функціональної наповненості СЕБП 

 Об’єкти економічної безпеки 

O1 O2 O… Oк 

Функції діяльності 

системи економічної 

безпеки 

    

Загальні функції     

Gf1     

Gf2  EGf2O2   

Gf…     

Gfn     

Спеціальні функції     

Sf1     

Sf2     

Sf…     

Sfm     

 

 

    

У таблиці використано такі позначення: 

Gf  – загальна виконувана функція у СЕБП (від англ. «General function»); 

Sf  – спеціальна виконувана функція у СЕБП (від англ. «Specific function»); 

O   – об’єкт виконання функції СЕБП (від англ. «Object»); 

E   – оцінка виконання певної функції СЕБП щодо конкретного об’єкта (від англ. 

«Evaluation») 

n  – кількість загальних функцій, виконуваних у СЕБП; 

m  – кількість спеціальних функцій, виконуваних у СЕБП; 

k  – кількість об’єктів, які охоплені дією СЕБП.  

 

Для формування значень EFO у розробленій матричній формі пропонується в 

межах контент-підходу скористатися бальною шкалою на основі дескрипторів 

реалізації функції щодо об’єкта у складі розробленої матриці. Така бальна шкала 

представлена у табл. 3.7. 

Бальна оцінка для опису реалізації функцій в СЕБП щодо окремих об’єктів 

управлінського впливу формується на основі комбінування кількості специфічних 

об’єктів у складі загального об’єкта у СЕБП та повноти реалізації функції (рис. 

3.8). 

Оцінка реалізації 

функції Gf2 щодо 

об’єкта O2 
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Таблиця 3.7 

Бальна шкала для опису реалізації функцій у СЕБП  

щодо окремих об’єктів управлінського впливу 

Бальна оцінка 

(бали) 

Опис міри реалізації функції 

0 Функція зовсім не реалізується стосовно жодного з 

специфічних об’єктів у об’єкті в СЕБП 

1 Функція фрагментарно та частково реалізується стосовно 

незначної кількості з специфічних об’єктів у об’єкті в СЕБП 

2 Функція слабо реалізується стосовно окремих специфічних 

об’єктів у об’єкті в СЕБП 

3 Функція в цілому реалізується щодо значної кількості 

специфічних об’єктів у СЕБП  

4 Функція більшою мірою реалізується щодо переважної 

кількості специфічних об’єктів у СЕБП або повністю 

реалізується щодо значної кількості з таких об’єктів  

5 Функція повністю здійснюється щодо всіх або переважної 

більшості специфічних об’єктів у об’єкті в СЕБП 
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  Міра реалізації функції у СЕБП 

     

Рис. 3.8. Формування оцінки функцій в СЕБП щодо окремих об’єктів  
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Фактично, для розробленої табличної форми оцінювання реалізації кожної з 

виділених функцій у СЕБП для кожного з виділених об’єктів використано метод 

експертних оцінок та ординальну шкалу. Але для запобігання суб’єктивності, яка 

традиційно притаманна методу експертних оцінок, для кожної з оцінок бальної 

шкали використано певні дескриптори – опис реалізації функції, який відповідає 

бальній оцінці. А вже такий опис визначено на основі суто міри реалізації функції 

та кількості об’єктів, охоплених такою реалізацією. 

За результатами наповнення конкретними оцінками оцінювальної матриці 

для діагностування змісту СЕБП в межах виділеного напряму діагностування 

можна сформувати сукупність висновків та суджень (табл. 3.7) 

Таблиця 3.7 

Висновки та судження, які можуть бути сформовані за результатами  

аналізу форми діагностики функціональної наповненості СЕБП  

Висновок за результатами аналізу  

форми діагностики функціональної 

наповненості СЕБП 

Показники для формування висновку 

Судження щодо функціональності 

СЕБП на основі повноти реалізації 

функцій у СЕБП щодо виділених 

об’єктів 

Показники середнього арифметичного 

значення оцінок реалізації функцій в 

СЕБП в цілому та щодо окремих об’єктів 

управлінського впливу (по кожному 

об’єкту та кожній функції) 

Судження щодо повноти 

охоплення функцій у СЕБП 

Показники кількості функцій із певною 

оцінкою міри виконання. Показники 

різниці у виконанні функцій 

Судження щодо повноти 

охоплення об’єктів у СЕБП 

Показники кількості об’єктів із певною 

оцінкою повноти охоплення. Показники 

різниці у охопленні об’єктів  

Судження щодо трансформацій 

функціональної наповненості 

СЕБП 

Матрична різниця між матрицями 

діагностики змісту системи економічної 

безпеки підприємства у два моменти часу 

та операції над такою матрицею різниць 

 

Запропоновані у табл. 3.7 показники для висновків за результатами аналізу 

заповненої форми діагностування функціональної наповненості СЕБП для 

конкретного підприємства потребують свого формального представлення. Для 

більш коректного представлення такі показники пропонується виділити окремо 
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для аналізу функціональної наповненості СЕБП на конкретний момент часу 

(додаток Ж табл. Ж.8) та для аналізу трансформацій функціональної наповненості 

СЕБП (додаток Ж табл. Ж.9). 

Цінність формування судження щодо повноти виконання функцій у СЕБП 

або повноти охоплення об’єктів полягає в тому, що таке судження дозволяє 

виділити кількість повно охоплюваних об’єктів або реалізованих функцій з 

загального їхнього числа та встановити з загальної кількості ту величину функцій 

або об’єктів, щодо яких вплив СЕБП реалізується максимально повно.  

Особливих пояснень потребує формування суджень щодо повноти 

охоплення функцій та об’єктів у СЕБП. Такі судження формуються на основі 

простого рахування кількості функцій або об’єктів із мірою відповідно виконання 

або охоплення вище певної величини. Таким «межевим» значенням відповідно до 

вибраної шкали пропонується встановити 4,0. Така величина значення свідчить, 

що більшість часткових оцінок по окремих об’єктах щодо певної функції дорівнює 

5,0 (за можливої наявності окремих оцінок, які дорівнюють 4,0) й свідчить про 

повне охоплення об’єктів у складі такої функцій, або більшість часткових оцінок 

по функціях управління щодо певного об’єкта також дорівнює 5,0 й свідчить про 

повну реалізацію управлінського впливу щодо такого об’єкта.  

Характеристика міри реалізації окремої функції у СЕБП в цілому щодо всіх 

виділених об’єктів, управлінського впливу у СЕБП в цілому щодо кожного з 

виділених об’єктів та функціональності та здійснюваних дій у СЕБП в цілому 

згідно з формулами в додатку табл. Ж.8.-Ж.9 буде представлена за одиничною 

шкалою. Для забезпечення якісної інтерпретації такої розрахованої кількісної 

оцінки необхідним є розроблення шкали для одиничного інтервалу. Така 

розроблена шкала представлена в табл. 3.8.  

Використання дискретних або інтервальних шкал для інтерпретації 

відносних одиничних показників функціональної наповненості СЕБП та 

трансформацій функціональної наповненості СЕБП дозволяє формально 

представити результати діагностування у вигляді комбінування окремих функцій 

та об’єктів такої системи. 
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Таблиця 3.8 

Інтерпретація відносних одиничних показників функціональної 

наповненості СЕБП та трансформацій функціональної наповненості  

Нижня межа Верхня межа Опис 

0 0,2 Вкрай низька 

0,2 0,4 Низька 

0,4 0,7 Середня 

0,7 0,9 Висока 

0,9 1,0 Виключно висока оцінка 

 

Запропонована шкала оцінки щодо показників оцінювання функціональної 

наповненості СЕБП на основі операцій із матрицею (формою) діагностики 

функціональної наповненості системи щодо Gf ={Gf1,…Gfn}, Sf ={Sf1,…Sfn} та 

О={О1,…Оk} дозволяє належним чином інтерпретувати значення одиничних 

показників щодо функціональної наповненості СЕБП та міру виконання кожної 

функції щодо кожного з об’єктів такої системи протягом певного часу. Отже, 

сформована оцінювальна форма діагностики функціональної наповненості 

системи економічної безпеки підприємства фактично може бути використана як 

для формування суджень щодо змісту СЕБП у кожний момент часу, так і для 

діагностики трансформацій у СЕБП як різниці між станами СЕБП у два різні 

моменти часу. 

Діагностика функціональної наповненості СЕБП та трансформацій такої 

функціональної наповненості представляє істотний інтерес, оскільки така 

діагностика дозволяє оцінити міру виділення та реалізації функцій у СЕБП 

стосовно різних об’єктів. Але не менший інтерес становить діагностика зміни 

результатів функціонування СЕБП як наслідку здійснених трансформацій. Це 

пояснюється тим, що СЕБП має чітке функціональне призначення, а не має певної 

самоцінності. Діагностику зміни результатів функціонування СЕБП пропонується 

проводити на засадах результатно-орієнтованого підходу із використанням як 

інструменту методу індикаторів. Фактично, зміна результатів функціонування 

СЕБП може бути виявлена на основі різниці між індикаторами, які характеризують 

діяльність СЕБП (табл. Ж.10 додатку Ж). Відповідно на основі табл. Ж.10 додатку 
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Ж може бути побудована форма для діагностики змін результатів функціонування 

СЕБП внаслідок здійснених трансформацій (додаток Ж, табл.Ж.11).  

Щодо табл. Ж.10 додатку Ж, слід зазначити таке. Для діагностики зміни 

результатів функціонування СЕБП запропоновано групу індикаторів ресурсів та 

результатів. Такі індикатори функціонування СЕБП мають умовно-якісний 

стимулятивний чи дестимулятивний характер. Стимулянти та дестимулянти як 

характеристики впливу активно використовуються в роботах Ю. С. Погорелова 

[371] щодо показників та чинників розвитку підприємства. 

На наш погляд, в групі індикаторів ресурсів стимулятивний характер мають 

частка витрат на функціонування СЕБП у загальній структурі витрат, розмір 

резервів на забезпечення економічної безпеки підприємства та кількість зовнішніх 

залучених фахівців. Такий стимулятивний характер зазначених індикаторів є 

цілком логічним. Адже, збільшення частки витрат на функціонування СЕБП у 

загальній величині витрат, розмір резервів на забезпечення економічної безпеки 

підприємства та кількість персоналу дозволяє СЕБП більш повноцінно виконувати 

свої безпекозабезпечувальні функції. Так, саме збільшення кількості фахівців, що 

мають певний досвід та фахові компетентності щодо вирішення питань 

забезпечення економічної безпеки підприємства, які при цьому не є штатними 

працівниками підприємства, має стимулятивний характер. Прикладом такого 

індикатора є делегування або віддання на аутсорсинг частини функцій із 

забезпечення економічної безпеки підприємства, що має підвищити рівень 

економічної безпеки та якісно покращити результати функціонування СЕБП. Але, 

у той же час, такий індикатор може мати дестимулюючий характер у випадку 

негативного досвіду із залученням зовнішніх фахівців. Окремі показники взагалі 

не можуть бути визначені ані як симулянти, ані як дестимулянти. Так визначити 

характер індикатора «кількість залученого персоналу підприємства» доволі 

складно, оскільки невідомо, як збільшення або зменшення кількості персоналу та 

кваліфікація персоналу впливає на обсяги інформаційних потоків між 

підрозділами для забезпечення своєчасної реакції та функціонування системи 

економічної безпеки. Тому в цілому такий індикатор має стимулятивний характер, 
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але  в окремих випадках може мати й дестимулятивний. Доволі складно визначити 

умовно-якісний характер індикатору, що характеризує вартість ресурсів, які були 

витрачених на функціонування СЕБП протягом аналізованого періоду у 

грошовому вимірі в запланованому бюджеті. 

Стимулятивний характер мають індикатори кількості виявлених загроз, 

попереджених загроз, реалізованих функцій та охоплених об’єктів, що дозволяють 

протидіяти загрозам шляхом виконання СЕБП своїх безпекозабезпечувальних 

функцій щодо виділених об’єктів економічної безпеки у внутрішньому та 

зовнішньому середовищі підприємства. Дестимулятивний характер має індикатор 

розміру реальних збитків, яких підприємство зазнало протягом аналізованого 

періоду внаслідок актуалізованих загроз у внутрішньому та зовнішньому 

середовищі підприємства. 

Фактично, зміна результатів функціонування СЕБП може бути виявлена на 

основі різниці між індикаторами, які характеризують діяльність СЕБП. Форма, що 

запропонована у додатку С, дозволяє визначити різницю між індикаторами, на 

основі яких можливо діагностувати зміни результатів функціонування СЕБП як 

наслідку здійснених трансформацій.  

Очевидно, що наслідком трансформацій СЕБП може бути не тільки зміна 

функціональної наповненості такої системи, зміна кількості залучених ресурсів та 

отриманих результатів. Можливим наслідком такої трансформації є виникнення 

розглянутих консеквентів у вигляді зміни самих характеристик функціонування 

СЕБП. Очевидно, що діагностика таких консеквентів представляє істотний інтерес, 

оскільки вони описують якісні риси СЕБП в цілому на підприємстві, визначають 

характер зв’язків підрозділу з питань економічної безпеки з іншими підрозділами 

на підприємстві, впливають на функціональність СЕБП тощо. 

Для діагностики консеквентів трансформацій СЕБП запропоновано 

використовувати поєднання таких інструментів, як симптомокомплекс та шкала 

Лайкерта. Принципова ідея діагностики полягає у виділенні сукупності симптомів 

для кожної з чотирьох виділених характеристик СЕБП (егресія, інгресія, 

пріоритизація та об’єктивізація) й діагностування міри вираженості таких 
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симптомів, що може свідчити про зростання або зменшення проявів визначених 

характеристик СЕБП. Змістовою основою проведення діагностування 

трансформацій СЕБП в такому разі буде відомий дескрипторний підхід, а 

інструментально для загального оцінювання пропонується використовувати 

відому шкалу Лайкерта. Це дозволяє оцінити характеристики функціонування 

СЕБП, міру результативності та міру вираженості таких характеристик, що буде 

свідчити про зростання або зменшення їхніх проявів та змін. Перевагами 

використання шкали Лайкерта є порівнювана легкість конструювання, оскільки 

твердження відбираються лише на основі їх внутрішньої узгодженості, а результат 

діагностики - наочний. 

Як було розглянуто у п. 2.4, і нестача, і надмірність кожної з розглянутих 

характеристик СЕБП вряд чи може розглядатися як позитивне явище. Більш того, 

комбінування зростання або зменшення різних характеристик СЕБП дає змогу 

якісно описати різні аспекти її функціонування, зокрема (рис. Е.1 – Е.6 додатку Е).  

Для діагностики динаміки виділених характеристик СЕБП розроблено 

симптомокомплекси таких характеристик (додаток Ж, табл. Ж.12.–Ж.15). 

Запропоновані симптомокомплекси дозволяють визначити міру вираженості 

кожної з розглянутих характеристик для діагностики консеквентів трансформацій 

СЕБП як цілісного об’єкта (егресія, інгресія, пріоритизація, об’єктивізація). 

Висновок щодо зростання або зменшення вираженості характеристик СЕБП за 

результатами формування таких симптомокомплексів може бути сформований на 

основі підходів до узагальнення отриманої первинної інформації, запропонованих 

у табл. 3.9. 

Окремим важливим напрямом діагностування трансформацій СЕБП є 

діагностика патологій. Поняття патологій, у тому числі стосовно СЕБП, та види 

таких патологій були розглянуті у п. 2.4. Але інтерес представляє не тільки 

виділення окремих видів патологій, але й їхня своєчасна діагностика на 

підприємстві. З метою такої діагностики для кожної з виділених патологій у 

функціонуванні СЕБП як наслідку трансформацій на основі визначених у п. 2.4 

видів патологій, їхньої сутності та форм прояву, причин виникнення та наслідків 
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побудовано симптомокомплекс. Побудовані симптомокомплекси для всіх 

патологій функціонування СЕБП представлені у додатку Ж, табл. Ж.16 – Ж.22. 

Таблиця 3.9 

Опис підходів до узагальнення первинної інформації, що можуть бути 

використані для висновку щодо зміни характеристик СЕБП за 

результатами формування симптомокомплексів 

Підхід Опис підходу 

 

Визначення суми 

оцінок 

Визначення оцінки зміни характеристик СЕБП за 

результатами формування симптомокомплексів 
n

j

iji EE
1

 

Розрахунок відносної 

оцінки за одиничною 

шкалою 

Визначення відносної оцінки щодо 

симптомокомплексу характеристик СЕБП 

n

j

ij

n

j

ij

i

E

E

EH

1

1

max

 

Розрахунок 

збалансованості 

окремих симптомів у 

симптомокомплексі  

Визначення збалансованості щодо 

симптомокомплексу характеристик СЕБП, тобто 

кількості симптомів із «+» та «-» знаками динаміки 

окремо 
n

j

iji EEH
1

 

 
Пояснення до табл. 3.9: 

Eij – оцінка міри вираженості симптому j характеристики СЕБП із індексом i; 

n – кількість симптомів, які розглядаються, для патології з індексом i; 

EHi – відносна оцінка прояву характеристики СЕБП з індексом i; 

i – індекс характеристик СЕБП, яка розглядається та оцінюється (від 0 до 4 у 

заданому списку характеристик СЕБП) 

 

Принципова ідея використання симптомокомплексу для діагностики 

патології у СЕБП схожа на використання того ж інструменту для діагностики 

зміни характеристик СЕБП внаслідок проведених трансформацій. 

Для узагальнення оцінки прояву окремих патологій у СЕБП за окремими 

дескрипторами пропонується сформувати кількісну відносну оцінку прояву таких 
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патологій по одиничній шкалі. Вибір одиничної шкали зумовлений тим, що така 

шкала є доволі зручною для інтерпретації отриманих результатів. 

Для спрощення інтерпретації вираженості окремих симптомів у 

симптомокомплексах запропоновано використовувати не абсолютні, а відносні 

оцінки, перехід до яких здійснюється в такий спосіб: 

n

j

ij

n

j

ij

i

E

E

EP

1

1

max

 

(3.1) 

Де 

Eij – оцінка міри вираженості симптому j патології із індексом i 

n – кількість симптомів, які розглядаються, для патології з індексом i 

EPi – відносна оцінка прояву патології з індексом i 

i – індекс патології, яка розглядається та оцінюється (від 0 до 7 у заданому 

списку патологій) 

 

Фактично формула (3.1) відображає порядок формування відносної оцінки 

вираженості будь-якої патології з числа проаналізованих як поділ суми фактичних 

оцінок вираженості кожного з її симптомів на суму максимальних таких оцінок. 

Зрозуміло, що у запропонованій формулі максимальне значення ijE  дорівнює 

максимальному значенню вибраної шкали оцінки (4,0). А тому ijE буде 

справедливою умова maxijij EE . І тому завжди iEP  10 iEP . Це дозволяє 

запропонувати шкалу інтерпретації вираженості патології у СЕБП (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Інтерпретація відносної оцінки вираженості патології СЕБП  

Нижня межа Верхня межа Якісна оцінка 

 

0 0,2 Вкрай низька 

0,2 0,4 Низька 

0,4 0,7 Середня 

0,7 0,9 Висока 

0,9 1,0 Виключно висока  

 

На основі діагностики всіх розглянутих патологій у системі економічної 

безпеки підприємства за результатами здійснених трансформацій можна зробити 
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загальний висновок щодо прояву таких патологій, який може бути представлений 

у табличному вигляді (додаток Ж табл. Ж.8). 

Таким чином, розроблено науково-практичний підхід щодо діагностування 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства. Запропоновано  

досліджувати трансформації такої системі, спираючись на різні розглянуті 

маркери, які будуть свідчити про виникнення відповідних трансформацій. Такими 

маркерами можуть бути зміст самої системи, узагальнюючі характеристики 

системи, що змінюються внаслідок проведених трансформацій, характеристики 

функціонування системи економічної безпеки підприємства в контексті умов її 

функціонування, результати функціонування такої системи та патології в системі 

економічної безпеки підприємства.  

У межах кожного з запропонованих підходів до діагностування 

трансформацій СЕБП приділено увагу тим інструментам, які запропоновано 

використовувати для безпосереднього діагностування трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства. Зазначено, що з числа підходів до 

діагностування трансформацій СЕБП найбільший інтерес становлять діагностика 

трансформацій функціональної наповненості системи економічної безпеки 

підприємства, зміни результатів функціонування такої системи та консеквентів 

трансформацій СЕБП у вигляді зміни якісних характеристик її функціонування та 

патологій у системі економічної безпеки підприємства.  

Визначення принципових інструментів діагностики для окремих напрямів 

діагностування трансформацій системи економічної безпеки підприємства 

дозволило побудувати в загальній формі алгоритм такої діагностики, кожен з 

етапів якого є, з одного боку, незалежним від інших й може бути реалізований як 

самостійний напрям діагностування, що дозволяє сформувати результати, корисні 

для управління подальшими трансформаціями в системі економічної безпеки 

підприємства. З іншого боку, всі етапи розробленого алгоритму доповнюють один 

одного.  

Інструментарій діагностування трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства носить альтернативний характер й передбачає можливість як 
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послідовної реалізації всіх чотирьох запропонованих напрямів діагностування, 

яких до нього включено, так і реалізацію окремих з цих напрямів залежно від 

поставленої мети та завдань діагностування трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства. Отже, здійснення такого діагностування дозволить 

дослідити питання щодо причин виникнення таких трансформацій (каузальний 

характер) їхніх результатів (консеквентів) у системі економічної безпеки 

підприємства. 

 

3.3. Діагностування трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства на вітчизняних підприємствах 

 

Розроблений інструментарій діагностування трансформацій СЕБП 

використано для діагностування трансформацій СЕБП на прикладі окремих 

вітчизняних підприємств. Таке використання передбачає досягнення двох цілей: 

вивчення реального стану системи економічної безпеки на вітчизняних 

підприємствах та трансформацій такої системи; апробація розробленого 

інструментарію діагностування трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства щодо його повноти, достатності та спроможності формувати 

адекватні результати щодо опису наявних та існуючих трансформацій. 

Дослідження трансформацій системи економічної безпеки на прикладі окремих 

вітчизняних підприємств дало змогу сформувати обґрунтовані висновки щодо 

подальших необхідних дій (у контексті трансформацій СЕБП для кожного 

окремого підприємства) та встановити загальні тенденції щодо трансформацій 

СЕБП, які відбуваються на вітчизняних підприємствах. 

Діагностування трансформацій системи економічної безпеки із 

використанням розробленого інструментарію проведено на прикладі ПАТ 

«Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», ПрАТ «Рубіжанський 

картонно-тарний комбінат», ПрАТ «НКМЗ», ТОВ «Луганське енергетичне 

об’єднання», ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ». 
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ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» посідає одне із 

провідних місць у металургійній галузі України й входить до складу найбільшої 

вітчизняної гірничо-металургійної компанії – Групи «Метінвест». ПАТ 

«Запоріжсталь» – підприємство з повним металургійним циклом, яке посідає 

лідируючі місця з виробництва сталі в Україні, обсягам експорту, постачанням 

валюти, а також податковим відрахуванням. Підприємство є надвеликим за 

розміром (чисельність працівників складає близько 13000 осіб). ПАТ 

«Запоріжсталь» експортує свою продукцію більш ніж у 50 країн світу. Серед них 

Туреччина, Італія, Польща, Росія, Сирія, Ізраїль, Болгарія, Ефіопія, Нігерія. 

Стратегічним напрямом збутової політики комбінату залишається український 

ринок. У 2016 році комбінат збільшив податкові перерахування до бюджету 

України, направивши до державного бюджету рекордну суму в розмірі 3,2 млрд. 

гривень. Це на 28% (на 704 млн. гривень) більше, ніж у 2015 році. ПАТ 

«Запоріжсталь» стабільно працює, розвивається й продовжує модернізацію з 

використанням сучасних прогресивних і відповідаючих усім світовим стандартам 

природоохоронних технологій. Проектні потужності комбінату дозволяють 

виробляти близько 6,3 млн. тонн агломерату, 4,2 млн. тонн чавуну, 4,07 млн. тонн 

сталі, близько 3,7 млн тонн гарячого прокату і близько 1,2 млн. тонн холодного 

прокату. У 2016 році вироблено 3600,2 тис. тонн чавуну, 3890,7 тис. тонн сталі, 

3367,9 тис. тонн прокату. Унікальне географічне положення дає ПАТ 

«Запоріжсталь» логістичні переваги за рахунок близькості до постачальників 

сировини, водних та залізничних магістралей. ПАТ «Запоріжсталь» у 2016 році 

поставив споживачам водним транспортом через Запорізький річковий порт понад 

540 тис. тонн металопродукції [149].  

Підприємство ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» засновано в 1960 році у 

м. Сєвєродонецьк Луганської області. Підприємство є середнім за розміром 

(чисельність працівників складає близько 950 осіб). Обсяг виконаних робіт за 2015 

рік – 357 млн.грн, за 2016 рік – 363 млн. грн. ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» 

надає комплекс інжинірингових послуг з технологічного, теплоенергетичного, 

електричного обладнання, систем КВП і А, АСУ ТП, промислової вентиляції та 
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аспірації, водопідготовки та водоочищення, а також здійснює технічне керівництво 

і бере участь в підготовчих і пусконалагоджувальних роботах, введенні в 

експлуатацію об'єктів хімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної й інших 

галузей промисловості. З 1996 року підприємство взяло участь у будівництві й 

реконструкції та в проектах понад 60 об'єктів нафтогазової та хімічної 

промисловості України, Російської Федерації, Казахстану, Узбекистану, 

Туркменістану, Киргизстану, Литви, Білорусі . За різними напрямами ведуться 

роботи у Франції, Німеччині, Кіпрі, Великобританії, Сингапурі, Польщі, Чехії та 

інших країнах. Підприємство має свої філії та представництва в Російській 

Федерації (Московську філію, м. Москва), Казахстані (Західно-Казахстанська 

філія, м. Уральськ), Азербайджані (Азербайджанська філія, м. Баку), Білорусі 

(Представництво в Республіці Білорусь, м. Новополоцьк), Об’єднаних Арабських 

Еміратах (Представництво в ОАЕ, м. Дубаї) [347]. 

ПрАТ «Новокрамоторський машинобудівний завод» є надвеликим за 

розміром підприємством (чисельність працівників складає близько 10000 осіб). 

Новокраматорський машинобудівний завод введений у експлуатацію 28 вересня 

1934 року та є одним з найбільших в Україні та в світі заводів важкого 

машинобудування. Підприємство має дивізійно-функціональну структуру з п'яти 

виробництв, розділених за продукцією, що випускається. У складі заводу – 112 

структурних підрозділів. Організаційна структура підприємства містить 

металургійне виробництво, виробництво валків і енергетичного устаткування, 

виробництво прокатного устаткування, виробництво металургійного й шахтно-

прохідного устаткування, виробництво гірничорудного й ковальсько-пресового 

устаткування, виробництво металоконструкцій, функціональні відділи й служби, 

комплекс з відновлення основних фондів і розвитку підприємства, допоміжні цехи, 

непромислову групу.  

Приватне акціонерне товариство «Новокраматорський машинобудівний 

завод» – найбільше машинобудівне підприємство України, що традиційно 

спеціалізується на проектуванні, виготовленні й комплектній поставці прокатного, 

залізничного й гідротехнічного встаткування. Новокраматорський завод працює у 
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складних умовах фінансово-політичної кризи та в умовах проведення АТО. У 2015 

році ця ситуація призвела до різкого зниження активності індустріального ринку. 

Уповільнення темпів виробництва торкнулося металургійних підприємств 

гірничозбагачувальних комплексів і шахт, які становлять значну частку 

споживачів продукції НКМЗ. Ситуація ускладнювалась побоюваннями іноземних 

замовників відносно розміщення замовлень на підприємствах Донецької області. 

Проте 2016 р. ПрАТ «НКМЗ» закінчив із зростанням основних техніко-

економічних показників: обсяг реалізованої продукції становив 3070,6 млн. грн. 

проти 2707,2 млн. грн.  у 2015 році (зростання – на 13,4%), обсяг товарної – 3001,2 

млн. грн. проти 2697,3 млн. грн. відповідно (зростання – на 11,3%), на 23% 

піднявся рівень заробітної плати. Завод є одним з лідерів управлінських інновацій 

в Україні. Так, за підсумками 2013 року завод посів 3-е місце в рейтингу провідних 

підприємств високотехнологічного машинобудування України за рівнем 

управлінських інновацій. НКМЗ постачає продукцію в країни СНД, Словаччину, 

Індію, Францію, Німеччину, Польщу, Румунію, Італію, Туреччину, Індонезію та 

інші країни [327, 346]. 

ПрАТ «Рубiжанський картонно-тарний комбінат» є великим підприємством 

(чисельність працівників складає близько 1400 осіб). ПрАТ «РКТК», раніше 

«Рубiжанський картонно-паперовий комбінат» був побудований відповідно до 

постанови Ради Мiнiстрiв УРСР вiд 19 червня 1981 р. № 323 «Про забезпечення 

будівництва в 1981-1986 роках». Картонно-паперовий комбінат починав свою 

діяльність на базі використання макулатури в м. Рубiжне Ворошиловградської 

області. Публiчне акцiонерне товариство «Рубiжанський картонно-тарний 

комбінат» створено вiдповiдно до розпорядження Луганської обласної державної 

адмiнiстрацiї №265 вiд 30.06.94 р., шляхом перетворення в процесі корпоратизації 

державного пiдприємства «Рубiжанський картонно-тарний комбінат». На 

комбiнатi працюють два основних виробництва: картонно-паперовий завод, який 

виробляє картон-основу для гiпсокартону, картон для плоских шарів гофрованого 

картону, папiр для гофрування; завод з виробництва гофротари, який виробляє 

гофрований картон i тару з гофрованого картону.  
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ПрАТ «Рубiжанський картонно-тарний комбiнат» має значну кількість 

клієнтів, які представляють різні галузі промисловості з різних країн.  

ПрАТ «Рубiжанський картонно-тарний комбiнат» виробляє продукцію для 

підприємств переважно хімічної та харчової промисловості. Клієнтами ПрАТ 

«Рубiжанський картонно-тарний комбiнат» є Philip Moris та British - American 

Tobaco, Procter & Gamble, Nestle, «Чумак», АТ «Атлант», Iндезіт Iнтернешнл, 

«Новомосковскбитхiм», Одеський та Запорiжський жирнокомбінати,  

ПрАТ «Рошен», ПрАТ «Оболонь», Крафт Фудз Україна, ВО «Київ Контi», 

«Волиньхолдинг», ТМ «Торчин продукт». 

ТОВ «Луганьске енергетичне об’єднання» є великим за розміром 

підприємством (чисельність працівників складає близько 3000 осіб). У 2001 р. було 

створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне 

об'єднання», яке стало новим власником мереж ВАТ «Луганськобленерго». 

Підприємство є природною монополією на ринку послуг електроенергії в 

Луганській області. Товариство здійснює ліцензовану діяльність з постачання та 

передачі електричної енергії на всій території Луганської області, а нині, у період 

проведення антитерористичної операції, як на підконтрольній території, так і на 

непідконтрольній органам державної влади України. Середньомісячна заробітна 

плата на підприємстві за 8 місяців 2016 року склала 3585 грн. 

Узагальнена характеристика підприємств, на прикладі яких проведено 

діагностування трансформацій СЕБП, представлена у табл. 3.11. 

Отже, можна зробити висновок, що взяті для проведення діагностики 

підприємства є доволі різними – мають різний розмір, різну форму власності, 

розташовані у різних містах України. Це забезпечує достатню варіацію умов 

застосування розробленого інструментарію діагностування трансформацій СЕБП 

й, отже, дозволяє перевірити дієвість такого інструментарію у різних умовах та 

щодо різних підприємств. 

Зрозуміло, що проведення діагностування трансформацій СЕБП потребує 

конкретизації періоду часу, за який таке діагностування проводиться. 

діагностування трансформацій СЕБП для визначених підприємств проведено за 
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період 2015-2016 років. Точкові оцінки функціональної наповненості системи 

економічної безпеки для кожного підприємства розраховано за даними його 

фінансової звітності та проведення опитування фахівців підприємств на кінець 

відповідного періоду. Оцінювання безпосередньо трансформацій СЕБП на 

прикладі кожного підприємства проводилося за 2016 календарний рік (як різниця 

відповідно до запропонованих формул для кожного з підприємств станом на 

кінець 2016 та 2015 років).  

Таблиця 3.11 

Характеристика підприємств, на яких проведено діагностування  

трансформацій СЕБП 

Підприємство Критерії характеристики підприємств 

Розмір Форма  

власності 

Географічне 

розташування 

Середня 

кількість 

працівників 

ПАТ «Запоріжсталь» Надвеликий Публічне 

акціонерне 

товариство 

м. Запоріжжя Приблизно 

13000 осіб  

ПрАТ «НКМЗ» Надвеликий Приватне 

акціонерне 

товариство 

м. Краматорськ  Приблизно 

10000 осіб 

ТОВ «Луганське 

енергетичне 

об’єднання 

Великий Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

м. Старобільськ  Приблизно 

3000 осіб 

ПрАТ «РКТК» Великий Приватне 

акціонерне 

товариство 

м. Рубіжне Приблизно 

1400 осіб 

ПрАТ 

«Сєвєродонецький 

ОРГХІМ» 

Середній Приватне 

акціонерне 

товариство 

м. Сєвєродонецьк Приблизно 

1000 осіб  

 

Отримані результати діагностування трансформацій СЕБП на прикладі 

вибраних підприємств не можна розглядати у відриві від зовнішнього середовища 

функціонування підприємств в Україні. І часто трансформації СЕБП зумовлені 

змінами у його зовнішньому середовищі і є «відповіддю» на такі зміни. 

Події, що відбулися з початку 2014 року на території півострова Крим та 

збройний конфлікт у південно-східних регіонах України, є тими 

трансформаційними процесами на макрорівні, що повністю змінили умови 
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функціонування підприємств регіону Луганської та Донецької області. Такі 

виклики та загрози в Україні потребують дослідження наслідків для економічної 

безпеки підприємств регіону та питань із її забезпеченням. Такі події привели до 

формування постконфліктної трансформації на всіх рівнях української економіки. 

Під постконфліктною трансформацією у цьому випадку пропонується розуміти 

адаптивну реакцію економіки  України на всіх її рівнях на збройний конфлікт у 

південно-східних регіонах України у вигляді процесів (часто деградаційного 

характеру) зміни обсягу виробництва, розташування виробничих потужностей, 

інвестування капіталу тощо. 

Внаслідок втрати контролю над окремими частинами Донецької та 

Луганської області (а це майже 25% економічного потенціалу України [115]) 

кумулятивні економічні втрати України у період 2014-2016 рр. перевищили 50% 

ВВП [416, 344]. Така втрата контролю з боку української влади призвела до 

значних структурних зрушень в економіці зазначених регіонів та України в цілому, 

що виявилося, у тому числі, у стрімкому падінні рівня економічної безпеки, 

зниженні платоспроможного попиту та занепаду індустріального сектору. 

У таких умовах відбулося суттєве, майже дворазове, звуження ролі й місця 

України у світовій економіці. У 2015 р. частка українського ВВП у світовому ВВП 

скоротилась проти 2013 р. удвічі – до 0,12%, та у 2,5 рази порівняно з 2008 р. 

(0,26% у світовому ВВП) (рис. 3.9) [344, 555].  

 

Рис 3.9. Номінальний ВВП України з 2008 по 2016 рік, млн доларів США   

(визначено автором за даними Світового банку 2016 року [555]) 
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Скорочення масштабів української економіки супроводжувалися 

драматичним зниженням її експортного потенціалу, і за підсумками 2015 р. 

товарний експорт України становив 0,23% світового експорту, що у 1,5 рази та 1,8 

рази менше за показники, відповідно 2013 р. та 2008 р. [416]. За експертними 

розрахунками Національного Інституту стратегічних досліджень, тільки прямі 

втрати зведеного бюджету внаслідок анексії Криму та окупації частини Донбасу 

впродовж 2013-2014 років становили близько 5 млрд. дол., зокрема 4 млрд. дол. 

податкових надходжень [115, с. 162]. 

Прямі інвестиції в Україну почали падати ще перед подіями 2014 року. Вже 

у 2013 році прямі іноземні інвестиції знизились на 46,4 %, з 8,4 млрд. доларів 

США проти 2012 року – внаслідок скорочення попиту на український експорт, 

погіршення політичної ситуації та виникнення економічної невизначеності в 

Україні. Схоже падіння відбулось у 2009 році на тлі різкого зниження глобальних 

інвестиційних потоків внаслідок світової фінансової кризи. Тоді прямі іноземні 

інвестиції в Україну знизились на 56 %. 

Проте падіння прямих іноземних інвестицій в Україну більш ніж вдесятеро у 

2014 році стало безпрецедентним як в українській історії, так і порівняно із 

сусідніми країнами. І попри зростання у 2015 році (2,96 млрд. доларів США) та за 

6 місяців 2016 року (2,13 млрд. доларів США), прямі іноземні інвестиції все ще не 

досягнули рівня 2013 і тим більше 2012 року [385]. До того ж це зростання 

значною мірою викликане докапіталізацією банків з іноземним капіталом [448, с. 

184-185]. Отже, і показник ВВП, і показник прямих іноземних інвестицій в 

Україну протягом 2013-2016 років показували стійку негативну динаміку. 

Негативні економічні процеси, високий рівень загроз, виклики зовнішнього 

середовища та наявність великої кількості проблем в економіці України впливають 

на рівень економічної безпеки України (рис. 3.10). Відповідно до Методичних 

рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджених 

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 
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29.10.2013 р. [299], інтегральний показник економічної безпеки країни повинен 

знаходитися  на рівні 60-79%, що є задовільною зоною рівня економічної безпеки.  

 

Рис 3.10. Динаміка інтегрального показника рівня економічної безпеки України на 

2011-2014 роки, %  

Джерело: за даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі України [345] 

 

Слід зазначити, що рівень економічної безпеки знаходився нижче 

задовільного рівня ще до початку військових дій на сході України, але з початком 

таких дій продовжив своє зменшення. 

На основі динаміки макроекономічних показників України протягом 2013-

2016 рр. можна зробити попередній висновок про складні умови функціонування 

вітчизняних підприємств в цілому та, зокрема, підприємств Луганської області. 

Такі складні умови додатково погіршуються структурними особливостями 

економіки сходу України. Як зазначається в «Державній стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року», затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 6.08.2014 р. № 385 [379], відстала технологічна база та 

монофункціональність промисловості Донецької та Луганської областей, 

сировинний характер експорту продукції та орієнтація його переважно на 

російський ринок консервує недосконалу структуру економіки, залежність від 

зовнішнього ринку, зокрема енергетичних ресурсів. Державна промислова 

політика, що базувалася на наданні преференцій окремим територіям та 

підприємствам вугільної і металургійної промисловості, не сприяла підвищенню 



209 

конкурентоспроможності зазначених регіонів. Політика місцевих органів влади 

призвела до закритості регіональних ринків та фактичної їх інтегрованості до 

російського ринку. У результаті, крім економічних проблем розвитку зазначених 

регіонів, на фоні відносно високого рівня середньої заробітної плати порівняно з 

іншими областями, зросли внутрішньорегіональні диспропорції щодо розвитку 

інфраструктури, надання послуг населенню у сфері освіти, культури, охорони 

здоров’я та навколишнього природного середовища та ін. Розвиваються в 

основному обласні центри, а шахтарські та сільські території занепадають. 

Наслідком зазначених тенденцій є значне розшарування населення за рівнем 

доходів, безробіття, соціальне невдоволення мешканців регіонів, створення 

підґрунтя для проявів сепаратизму [379, с. 334-335]. 

Окрему увагу в межах нашого дослідження необхідно приділити Луганській 

області, оскільки більшість підприємств для діагностування трансформацій СЕБП 

знаходяться саме в цій області. Відповідно до Стратегії розвитку Луганської 

області до 2020 року [440] стратегічним напрямами розвитку регіону є економічне 

відновлення та перехід до сталого розвитку. Економічний розвиток регіону, у свою 

чергу, залежить від того, наскільки суб’єкти господарювання здатні виробляти 

продукцію, конкурентоспроможну на світових ринках, і можуть забезпечити 

належний рівень економічної безпеки. Сьогоднішні реалії функціонування 

потребують від підприємств впровадження сучасних інструментів захисту своїй 

діяльності, а забезпечення економічної безпеки кожного окремого підприємства 

стає однією із головних цілей управління як на рівні окремого підприємства, так і 

на рівні регіону як найважливіших елементів національної безпеки. 

На різке погіршення економічної безпеки регіонів (окрім об’єктивних 

чинників) вплинула незбалансованість розвитку північних та південних районів 

області. На території, контрольованій Україною, залишилося 25,9% від загальної 

кількості промислових підприємств, в основному – підприємства з виробництва 

хімічної продукції, продуктів нафтоперероблення, паперу та паперових виробів, 

добувної промисловості, а також малі підприємства з текстильного виробництва, 

виробництва одягу та харчових продуктів. Основні промислові підприємства 
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зосереджені у містах Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, а в 

північних районах області традиційно здійснюють господарську діяльність 

сільськогосподарські підприємства та невеликі переробні підприємства харчової 

промисловості. Підприємства машинобудування, металургійного виробництва та 

готових металевих виробів, а також підприємства з видобутку енергетичного 

вугілля антрацитівської групи залишились на території, непідконтрольній Україні. 

Деякі промислові підприємства (наприклад, ПАТ «Алчевський металургійний 

комбінат») перереєструвалися на території, підконтрольній Україні, здають 

статистичну та податкову звітність за українським законодавством, сплачують 

податки до відповідних бюджетів, однак виробничі потужності залишаються на 

тимчасово окупованих територіях [440]. 

Луганська область до початку військового конфлікту на сході України мала 

значний економічний потенціал і входила до п’ятірки найбільш потужних 

промислово-економічних регіонів України.  На фоні загальної економічної кризи 

збройний конфлікт на сході України суттєво погіршив економічне становище в 

Луганському регіоні станом на січень – грудень 2015 р. в порівняно з аналогічним 

періодом 2014 р., а саме: 

індекс промислової продукції скоротився на 66,0% (по Україні в цілому 

відбулося загальне зменшення на 13,0%); 

індекс сільськогосподарського виробництва скоротився на 19,6% (по Україні 

в цілому – на 4,8%); 

капітальні інвестиції скоротилися на 73,9% (по Україні в цілому – на 1,7%); 

обсяг експорту скоротився на 86,4% (по Україні в цілому – на 29,3%); 

прямі іноземні інвестиції скоротилися на 13,2% (по Україні в цілому – на 

5,5%) [343, 344, 379, 440]. 

Для більш глибокого аналізу постконфліктної трансформації економіки 

Луганської області проаналізуємо окремі кількісні показники функціонування 

підприємств цієї області для порівняння періодів до початку збройного конфлікту 

та до тепер (табл. 3.12). 
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Аналіз даних у табл. 3.12 дозволяє зробити висновки, що у зв’язку із 

збройним конфліктом, який триває вже понад три роки в Луганській області, 

майже в три рази зменшилися всі основні показники діяльності підприємств. 

Кількість підприємств у Луганській області до та після початку збройного 

конфлікту скоротилася на 71,6%. Після 2015 року відбулася постконфліктна 

трансформація економіки, і спостерігається невелике зростання майже на 9% за 

два роки.  

Таблиця 3.12 

Основні показники діяльності підприємств у Луганській області 

 Показники  

 

Рік 

2012*
1 

2013*
 

2014**
2 

2015**
 

2016**
 

1 Кількість підприємств, 

одиниць. 

10732 11385 3233 3354 3526 

2 Обсяг реалізованої 

продукції (товарів, послуг) 

підприємств, млн. грн.  

117310,4 104236,0 45796,5 34583,9 48333,1 

3 Кількість зайнятих 

працівників на 

підприємствах, тис осіб. 

357,2 335,9 130,2 111,9 104,4 

4 Кількість найманих 

працівників на 

підприємствах, тис. осіб. 

354,1 332,8 129,2 110,9 103,3 

5 Витрати на оплату праці, 

млн. грн 

117344,9 127348,7 6205,1 5033,1 5671,3 

Джерело: створено автором, засноване на [344]. Отримано 1 грудня 2016 р. від 

http://ukrstat.gov.ua  

 

У 2015 році валовий регіональний продукт Луганської області знизився до 

14079 грн на особу [343], що є найнижчим показником серед усіх регіонів України. 

За результатами моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів України 

Луганська область посіла 24, передостаннє, місце за 12-ма комплексними 

показниками [440]. 

                                           
*Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, 

без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. 
2
**Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та частини 

зони проведення антитерористичної операції 
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Табл. 3.12 містить динаміку щодо підприємств усіх галузей, але на особливу 

увагу заслуговує вивчення саме виробництва. Станом на 01.01.2016 року на 

території, підконтрольній українській владі, здійснювало виробничу діяльність 489 

промислових підприємств (48,0% від загальної кількості промислових підприємств 

до початку проведення антитерористичної операції), з них 9 – великих, 99 – 

середніх та 381– мале [343, 440].  

Індекс промислової продукції по Луганській області в січні – грудні 2014 

року порівняно з відповідним періодом 2013 року становив 58,0%. Індекс 

промислової продукції по Луганській області у січні – грудні 2015 року порівняно 

з січнем – груднем 2014 року становив 34,0%. Обсяг реалізованої промислової 

продукції по Луганській області за січень – грудень 2014 року становив 45,4 млрд. 

грн., що на 22,3 млрд. грн. менше, ніж у відповідному періоді попереднього року 

(67,7 млрд. грн.). У загальнодержавному обсязі реалізованої продукції цей 

показник складає 3,8%, і за ним Луганська область посідає 8 місце серед регіонів 

України (у 2013 році – 5 місце). Обсяг реалізованої промислової продукції за 

січень – грудень 2015 року становив 24,8 млрд. грн., що складає 1,7% 

загальнодержавного [343, 440]. Отже, на основі цих даних можна зробити 

висновок не тільки про негативну динаміку абсолютних показників підприємств в 

Луганській області, але й про істотні структурні зрушення в українській економіці 

як наслідок постконфліктної трансформації в Україні.  

Таким чином, з урахуванням дослідження зовнішніх умов діяльності 

підприємств представляється доцільним провести діагностування трансформацій 

СЕБП на основі розробленого інструментарію у пп. 3.2. Запропонований алгоритм 

діагностування трансформацій СЕБП передбачає можливість як послідовної 

реалізації всіх чотирьох напрямів діагностики, яких до нього включено, так і 

реалізацію окремих із цих напрямів залежно від поставленої мети та завдань 

діагностування трансформацій СЕБП. У межах дослідження представляється 

доцільним провести діагностування функціональної наповненості СЕБП, 

діагностування консеквентів трансформацій СЕБП та діагностування патологій в 

трансформаціях СЕБП.  
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Діагностування зміни результатів функціонування СЕБП як наслідку 

здійснених трансформацій має здійснюватися самими суб’єктами СЕБП обраних 

підприємств, оскільки переважна кількість індикаторів складають комерційну 

таємницю та є об’єктами керованого впливу СЕБП. Такий напрям діагностування 

доцільно використовувати після моделювання трансформацій згідно з 

поставленими завданнями, обмеженнями та припущеннями, та за результатами 

здійснення заходів із використанням необхідних управлінських інструментів щодо 

імплементації трансформацій CЕБП. Відповідно розроблена форма (табл. Ж.11 у 

додатку Ж) для діагностування змін результатів функціонування СЕБП внаслідок 

здійснених трансформацій має бути внутрішнім інструментом для керівництва 

підприємства для визначення належного рівня економічної безпеки підприємства. 

Запропонована форма є за своєю сутністю фіксацією впроваджених 

трансформацій, наслідки якої відображаються в зміні результатів функціонування 

СЕБП.   

Розглянемо діагностування функціональної наповненості СЕБП на основі 

розробленого інструментарію на прикладі ПАТ «Запорізький металургійний 

комбінат «Запоріжсталь», ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», ПрАТ 

«НКМЗ», ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», ПрАТ «Сєвєродонецький 

ОРГХІМ».   

Діагностування функціональної наповненості СЕБП зазначених підприємств 

проведене з метою відстеження змін у змісті самої СЕБП з точки зору її 

функціонування на основі комбінування окремих функцій та об’єктів у її складі. 

Діагностування на підприємствах проводилося шляхом опитування експертів та 

оброблення отриманої інформації. Експертами на підприємствах обрано власників 

та посадових осіб з числа визначених суб’єктів СЕБП, що мають вплив на окремі 

об’єкти СЕБП та функціонування самої СЕБП. Такими експертами визначено 

власників, менеджерів різних рівнів та спеціалістів. Кількість експертів для різних 

підприємств варіює залежно від розміру підприємства та кількості працівників. 

Для ПАТ «Запоріжсталь» та ПрАТ «НКМЗ» (як надвеликих) визначено по 9 

експертів з числа власників, менеджерів різного рівня (топ-менеджери, керівники 
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підрозділів), виконавців, що мають відношення до СЕБП. Для ПрАТ «РКТК» 

визначено 6 експертів, а для ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» та ПрАТ 

«Сєвєродонецький ОРГХІМ» визначено 5 та 4 експерти відповідно.  

Порівняно невелика кількість експертів для кожного підприємства 

зумовлена, в передусім тим, що сформована матриця для діагностики 

функціональної наповненості СЕБП містить 196 (14*14) елементів. Такий обсяг 

оцінок потребує наявності належного рівня компетенції, повноважень та 

обізнаності обраних експертів щодо забезпечення економічної безпеки на 

підприємстві, тому що розуміння, наприклад, складу загальних та специфічних 

функцій навіть для таких експертів вимагало додаткового пояснення. Але, як вже 

зазначалось, визначена кількість функцій та об’єктів має забезпечити максимальне 

відображення функціональної наповненості СЕБП з подальшим дослідженням 

міри виконання кожної функції щодо кожного з об’єктів такої системи. 

Перевірка узгодженості точок зору експертів є важливим складником методу 

експертного опитування. Традиційно вона проводиться із використанням 

коефіцієнтів конкордації Кендалла або Спірмена [140]. Але такі статистичні 

інструменти придатні для оцінювання точок зору експертів у разі рейтингування 

досліджуваної сукупності. Для оцінки узгодженості точок зору експертів у вигляді 

первинних оцінок (у скалярній, векторній або матричній формі) можна 

скористатися або показником середнього квадратичного відхилення, або – для 

матричної форми – матрицями різниць точок зору експертів порівняно з 

усередненою матрицею оцінок. У роботі використано критерій узгодженості 

думок експертів на основі значення середнього квадратичного відхилення в 

сукупності сумарних оцінок за оцінювальними матрицями експертів та похідного 

від нього показника – коефіцієнту варіації. Вважається, що значення коефіцієнту 

варіації, менші за 10%, свідчать про слабу варіабельність вибірки й, стосовно 

експертного опитування, про достатню узгодженість думок експертів [140]. 

Коефіцієнти варіації для сформованих за результатами експертного опитування 

матриць в роботі варіюють від 4,5 до 7,2%. Отже, є підстави визнати узгодженість 

думок експертів за результатами проведеного опитування доволі високою. 
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Оцінювання функціональної наповненості СЕБП обраних підприємств станом на 

кінець 2015 року та на кінець 2016 року наведені в додатку З в табл. З.1–З.10. 

Узагальнені характеристики функціональної наповненості СЕБП 

досліджуваних підприємств станом на кінець 2015 року та на кінець 2016 року 

наведені у табл. 3.13 – 3.14.  

Отже, за даними табл. 3.13 – 3.14 можна сформувати певні судження та 

висновки щодо функціональності СЕБП на досліджуваних підприємствах на 

основі повноти реалізації функцій у СЕБП щодо виділених об’єктів. Так, слід 

звернути увагу на те, що на досліджуваних підприємствах виконуються переважно 

загальні функції. Передусім це пояснюється тим, що такі функції є класичними для 

управління підприємствами, а специфічні функції притаманні лише СЕБП. По-

друге, на підприємствах виконання специфічних функцій може мати прихований 

характер (в окремих випадках). 

Таблиця 3.13 

Характеристика функціональної наповненості СЕБП досліджуваних  

підприємств (на кінець 2015 року) 

Назва 

підприємства 

Характеристика 

функціональності 

та здійснюваних 

дій у СЕБП в 

цілому 

Міра 

різниці 

щодо 

виконання 

різних 

функцій у 

СЕБП 

Міра 

різниці 

щодо 

уваги до 

різних 

об’єктів 

у СЕБП 

Кількість 

функцій із 

мірою 

виконання в 

середньому 

по об’єктах 

не нижче 

граничної 

межі 

Кількість 

об’єктів із 

мірою 

виконання 

по 

функціях 

в цілому 

не нижче 

граничної 

межі 

ПАТ 

«Запоріжсталь» 
3,00 0,45 0,36 6 7 

ПрАТ «НКМЗ» 2,63 0,37 0,33 3 3 

ТОВ «Луганське 

енергетичне 

об’єднання» 

2,17 0,49 0,76 2 3 

ПрАТ «РКТК» 1,97 0,29 0,67 0 1 

ПрАТ  

«Сєвєродонець-

кий ОРГХІМ» 

2,09 0,61 0,73 3 3 
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Таблиця 3.14 

Характеристика функціональної наповненості СЕБП вітчизняних  

підприємств (на кінець 2016 року) 

Назва 

підприємства 

Характеристика 

функціональності 

та здійснюваних 

дій у СЕБП в 

цілому 

Міра 

різниці 

щодо 

виконання 

різних 

функцій у 

СЕБП 

Міра 

різниці 

щодо 

уваги до 

різних 

об’єктів 

у СЕБП 

Кількість 

функцій із 

мірою 

виконання 

в 

середньому 

по об’єктах 

не нижче 

граничної 

межі 

Кількість 

об’єктів із 

мірою 

виконання 

по 

функціях 

в цілому 

не нижче 

граничної 

межі 

ПАТ 

«Запоріжсталь» 
3,06 0,53 0,39 6 8 

ПрАТ «НКМЗ» 2,65 0,34 0,42 5 4 

ТОВ «Луганське 

енергетичне 

об’єднання» 

2,14 0,51 0,68 2 3 

ПрАТ «РКТК» 2,15 0,34 0,63 2 2 

ПрАТ  

«Сєвєродонецький  

ОРГХІМ» 

2,34 0,56 0,67 4 3 

 

Окремо слід звернути увагу на збільшення кількості функцій та об’єктів 

СЕБП на досліджуваних підприємствах у 2016 році в порівняно із діагностуванням 

у 2015 році, що має свідчити не стільки про зменшення негативного впливу 

зовнішнього середовища, скільки про розвиток СЕБП.  

У табл. 3.15 представлено загальну характеристику трансформацій 

функціональної наповненості СЕБП досліджуваних підприємств. Простежується 

певна закономірність між розміром підприємства та загальною оцінкою 

трансформацій функціональної наповненості СЕБП. Так, невеликі підприємства є 

більш динамічними в умовах трансформацій, які викликають функціональні зміни 

елементів СЕБП (функції), що впливає на процеси управління трансформаціями. 

Невеликі підприємства швидше пристосовуються як до змін зовнішнього 

середовища, так і до змін у змісті самої СЕБП, що впливає на час здійснення 

трансформацій. 
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Таблиця 3.15 

Загальна характеристика трансформацій функціональної наповненості СЕБП 

на вітчизняних підприємств  

Назва підприємства Загальна оцінка 

трансформацій 

функціональної 

наповненості 

СЕБП 

Відносна оцінка 

трансформацій 

функціональної 

наповненості 

СЕБП 

Оцінка 

зміни 

реалізації 

кожної з 

функцій у 

складі 

СЕБП 

Оцінка зміни 

охоплення 

кожного з 

об’єктів у 

складі СЕБП 

ПАТ «Запоріжсталь» 11,55 1,97% 0,08 0,03 

ПрАТ «НКМЗ» 8,08 1,58% -0,03 0,09 

ТОВ «Луганське 

енергетичне 

об’єднання» 

7,5 1,76% 0,02 -0,08 

ПрАТ «РКТК» 36 9,34% 0,05 -0,04 

ПрАТ 

«Сєвєродонецький 

ОРГХІМ» 

50,50 12,35% -0,05 -0,06 

 

Так, за результатами діагностування ПАТ «Запоріжсталь» щодо 

характеристики функціональності та здійснюваних дій у СЕБП слід зазначити 

таке. СЕБП на ПАТ «Запоріжсталь» має високу функціональну наповненість в 

порівняно з іншими підприємствами. Заслуговує на увагу найбільша кількість 

функцій (6) із мірою виконання в середньому по об’єктах не нижче граничної 

межі. Кількість об’єктів із мірою виконання по функціях в цілому не нижче 

граничної межі дорівнює 7 у 2015 році та 8 у 2016 році. Майже всі функції 

достатньою мірою в цілому реалізуються щодо значної кількості об’єктів у СЕБП. 

Міра різниці щодо виконання різних функцій у СЕБП та щодо уваги до різних 

об’єктів у СЕБП є середньою. Наявність відокремленого підрозділу з питань 

забезпечення економічної безпеки на ПАТ «Запоріжсталь», який об’єктивізує 

СЕБП, дозволяє забезпечувати високий рівень функціональності СЕБП. Загальна 

оцінка трансформацій функціональної наповненості СЕБП ПАТ «Запоріжсталь» 

свідчить про незначні трансформації СЕБП.  

ПрАТ «НКМЗ» має достатню функціональну наповненість СЕБП, що 

дозволяє забезпечити належний рівень економічної безпеки. Показник 
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характеристики функціональності здійснюваних дій у СЕБП  менше 3, але слід 

визнати, що функції в цілому реалізуються щодо значної кількості об’єктів у 

СЕБП. Аналіз міри різниць щодо виконання різних функцій та уваги до різних 

об’єктів у СЕБП в ПАТ «НКМЗ» дозволяє зробити висновок, що такі показники на 

підприємстві відповідають низькій та середній оцінці. Загальна оцінка 

трансформацій функціональної наповненості СЕБП ПАТ «НКМЗ» свідчить про 

незначну трансформацію системи. Такий результат свідчить, по-перше, про 

нормалізацію умов діяльності підприємства, а по-друге, про початок стійкого 

розвитку як СЕБП, так і самого підприємства.  

За результатами діагностування функціональної наповненості СЕБП  ТОВ 

«Луганське енергетичне об’єднання» необхідно зробити висновок про низький 

рівень функціональності та здійснюваних дій у СЕБП. Оцінювання функціональної 

наповненості ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» дозволило визначити, що 

функції СЕБП слабо реалізуються стосовно окремих специфічних об’єктів у 

СЕБП. Міра різниці щодо виконання різних функцій у СЕБП на підприємстві є 

середньою. А міра різниці щодо уваги до різних об’єктів у СЕБП у 2015 році була 

навіть висока. Такі результати діагностики СЕБП ТОВ «Луганське енергетичне 

об’єднання» можливо пояснити фактично монопольним положенням підприємства 

на ринку електроенергетичних послуг. Тому цілком логічним за таких умов є 

орієнтація підприємства на такі об’єкти управлінського впливу як ресурси, 

персонал та активи. Незважаючи на наявність окремої дирекції із захисту активів, 

кількість функцій із мірою виконання в середньому по об’єктах не нижче 

граничної межі становила 2 (аналітична, попереджувальна), а кількість об’єктів із 

мірою виконання по функціях в цілому не нижче граничної межі склала 3. 

Загальна оцінка трансформацій функціональної наповненості СЕБП ТОВ 

«Луганське енергетичне об’єднання» свідчить про незначні трансформації СЕБП.  

Високу загальну оцінку трансформацій функціональної наповненості СЕБП 

отримано для ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ». Така оцінка складає 50,5 у 

абсолютній величині за використаною шкалою, а відносна оцінка трансформацій 

функціональної наповненості СЕБП для цього підприємства складає 12,35%. 
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Розраховані показники свідчать про значні трансформації функціональної 

наповненості СЕБП у результаті керованого впливу з боку суб’єктів СЕБП на 

підприємстві, що повністю підтверджує висунуту гіпотезу щодо впливу розміру 

підприємства на здатність до трансформацій СЕБП. Але на підприємстві функції 

слабо реалізуються стосовно окремих специфічних об’єктів у СЕБП. Незважаючи 

на збільшення показника функціональності та здійснюваних дій у СЕБП в цілому з 

2,09 у 2015 році до 2,34 у 2016 році, рівень функціональності та здійснюваних дій у 

СЕБП для ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» є незадовільним. Найбільша увага 

на ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» приділяється класичним об’єктам 

управління у СЕБП, а саме: ресурсам, персоналу, активам. На підприємстві також 

приділяється увага інтелектуальній власності та технологіям. Кількість функцій із 

мірою виконання в середньому по об’єктах не нижче граничної межі на 

підприємстві дорівнює у 2016 році 4. Функції, які виконуються в СЕБП на ПрАТ 

«Сєвєродонецький ОРГХІМ», є класичними (планування, аналітична, облікова). 

Високу загальну оцінку трансформацій функціональної наповненості СЕБП 

отримано на ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат». Вона склала 9,34%. 

Слід визнати, що на підприємстві у 2015 році функції СЕБП фрагментарно та 

частково були реалізовані стосовно незначної кількості специфічних об’єктів у 

СЕБП. Але у 2016 році на ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» стан 

функціональної наповненості СЕБП дещо покращився, що свідчить про 

збільшення уваги до питань забезпечення економічної безпеки. Міра різниці щодо 

виконання різних функцій у СЕБП на підприємстві є низькою, а міра різниці щодо 

уваги до різних об’єктів у СЕБП є середньою. Головна увага на підприємстві 

приділяється ресурсам та персоналу як об’єктам управлінського впливу. Функцій 

із мірою виконання в середньому по об’єктах не нижче граничної межі не 

виявлено, але у разі впровадження керованих трансформацій СЕБП можливе 

значне покращення функціональної наповненості СЕБП в ПрАТ «Рубіжанський 

картонно-тарний комбінат». 

Як вже зазначалося, наслідком трансформацій СЕБП може бути не тільки 

зміна функціональної наповненості такої системи. Можливим наслідком такої 
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трансформації є формування розглянутих у пп 2.4  консеквентів у вигляді зміни 

самих характеристик функціонування СЕБП. Отже, на досліджуваних 

підприємствах проведено діагностику консеквентів трансформацій СЕБП. 

Висновок щодо зростання або зменшення вираженості характеристик СЕБП за 

результатами формування симптомокомплексів, представлених у додатку З (табл. 

З.11-З.14). Характеристика консеквентів трансформації досліджуваних 

підприємств (за 2015-2016 роки) наведена у табл. 3.16. 

Таблиця 3.16 

Характеристика консеквентів трансформації СЕБП досліджуваних  

підприємств за 2015-2016 роки 

Назва підприємства Характеристика консеквентів трансформації СЕБП 

 

Егресія Інгресія Пріоритизація Об’єктивізація 

ПАТ «Запоріжсталь» 0,65 0,35 0,4 0,75 

ПАТ «НКМЗ» 0,15 0,20 0,5 0,65 

ТОВ «Луганське 

енергетичне об’єднання» -0,1 -0,15 -0,1 0,3 

ПАТ «РКТК» -0,40 -0,2 0,25 -0,05 

ПрАТ «Сєвєродонецький 

ОРГХІМ» -0,20 -0,15 0,15 0,05 

 

За результатами діагностики консеквентів трансформацій СЕБП на ПАТ 

«Запоріжсталь» слід зазначити таке. Показник егресії складає 0,65 бали, що 

свідчить про високу міру централізації процесів забезпечення економічної безпеки 

в діяльності одного підрозділу, зростання локалізації таких процесів у конкретних 

елементах СЕБП, концентрацію повноважень, обов’язків та завдань щодо 

забезпечення економічної безпеки підприємства у посадових осіб та у конкретних 

підрозділах. 

Важливим питанням на підприємстві постає не допустити надмірної 

централізації процесів, яка призводить до абсолютизації забезпечення економічної 

безпеки підприємства, що може стати деструктивним чинником. Інгресія як міра 

зв’язку системи економічної безпеки із іншими підрозділами підприємства та його 

функціональними підсистемами на ПАТ «Запоріжсталь» має також достатньо 
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високий показник та складає 0,35 бала. Такий результат свідчить про підвищення 

рівня зв’язку СЕБП із іншими підрозділами підприємства та його 

функціональними підсистемами.  

Наступна характеристика СЕБП, пріоритизація, для досліджуваного 

підприємства теж є доволі високою. У ПАТ «Запоріжсталь» економічна безпека 

підприємства визнана пріоритетом його діяльності. Отже, спостерігається певне 

домінування функцій й завдань щодо забезпечення економічної безпеки 

підприємства та  підвищення суб’єктної орієнтації СЕБП на виконання завдань з 

забезпечення економічної безпеки. Щодо характеристики об’єктивізації, то на 

ПАТ «Запоріжсталь» повноцінно функціонує дирекція з аналізу та управління 

ризиками. Саме цей підрозділ об’єктивізує СЕБП.  

Отже, всі характеристики СЕБП для ПАТ «Запоріжсталь» за результатами 

проведеного діагностування мають позитивний знак та достатньо високе значення. 

Це, у тому числі, пояснюється наявністю самостійного підрозділу з питань 

економічної безпеки та приналежністю підприємства до групи «Метінвест», яка 

має високу культуру корпоративного управління та приділяє велику увагу 

питанням забезпечення економічної безпеки.  

За результатами діагностики консеквентів трансформацій СЕБП на  

ПрАТ «НКМЗ» встановлено високі оцінки пріоритизації та об’єктивізації. Це 

свідчить про підвищення рівня зв’язків СЕБП із іншими підсистемами 

підприємства для повноцінного виконання своїх безпекозабезпечувальних функцій 

та визнання економічної безпеки одним із пріоритетів діяльності підприємства. 

Наявність підрозділу з питань економічної безпеки в ПрАТ «НКМЗ» сприяє 

високому рівню пріоритизації та зростанню суб’єктної визначеності у 

імплементації безпекозабезпечувальних процесів.  

Середню оцінку СЕБП в ПрАТ «НКМЗ» за результатами проведеного 

діагностування отримали характеристики егресії та інгресії. Так, розрахована 

оцінка інгресії свідчить про зміну рівня зв’язків системи економічної безпеки із 

іншими підрозділами підприємства та його функціональними підсистемами. Такий 

показник вказує на уповільнення процесу прийняття управлінських рішень з 



222 

питань забезпечення економічної безпеки. За результатами проведеного 

діагностування виявлено, що на взаємодію з іншими підрозділами та рівень 

функціональних зв’язків впливає нестача рівня егресії, що відображається у 

порушенні зв’язків та комунікацій з іншими функціональними підсистемами. 

Отже, в ПрАТ «НКМЗ» потрібно приділити увагу покращанню взаємодії суб’єктів 

об’єктивізації СЕБП із іншими підрозділами підприємства. 

У ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» оцінку всіх запропонованих 

характеристик консеквентів трансформацій СЕБП можливо визнати середньою. 

Всі виділені характеристики СЕБП присутні на підприємстві певною мірою. У 

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» присутній окремий підрозділ (дирекція 

із захисту активів), який відповідає за забезпечення економічної безпеки, втім 

спрямованість діяльності такого підрозділу є дещо звуженою. Отже, оцінка 

об’єктивізації СЕБП на ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» складає 0,3 

бала. Міра пріоритизації свідчить про незначну суб’єктність орієнтації СЕБП на 

виконання завдань, що підтверджується діагностикою функціональної 

наповненості СЕБП на підприємстві. Рівень інгресії свідчить про погіршення 

взаємодії суб’єкта об’єктивізації СЕБП із іншими функціональними підрозділами 

підприємства. Розрахований за результатами діагностування рівень егресії СЕБП 

на ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» вказує на зменшення міри локалізації 

безпекозабезпечувальних процесів у конкретних елементах СЕБП та розмивання 

межі локалізації таких процесів у діяльності підприємства. Отже, на ТОВ 

«Луганське енергетичне об’єднання» внаслідок впровадження керованих 

трансформацій рівень функціональної, комунікаційної та об’єктної повноти дій 

СЕБП потребує збільшення. Також для підприємства потребує збільшення 

суб’єктна орієнтація СЕБП на виконання завдань із забезпечення економічної 

безпеки. 

Діагностика консеквентів трансформацій СЕБП ПрАТ «Сєвєродонецький 

ОРГХІМ» дозволила зробити такі висновки. Низьке значення показників інгресії 

та егресії у СЕБП ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» вказує на зниження рівня 

функціональної, комунікаційної та об’єктної повноти дій СЕБП. Міру зв’язків 
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(інгресія) системи економічної безпеки із іншими підрозділами підприємства та 

його функціональними підсистемами слід визнати недостатньою. Але потрібно 

враховувати найвищу загальну оцінку трансформацій функціональної 

наповненості СЕБП ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» серед досліджуваних 

підприємств, що свідчить про трансформацію СЕБП, яка здійснила вплив на інші 

елементи системи управління підприємства. Тому розрахований показник інгресії 

у такому випадку може свідчити про збільшення неузгодженості функціонування 

підсистем внаслідок часткової втрати цілісності системи та суттєвого зменшення її 

керованості в результаті трансформацій.  

Міра об’єктивізації СЕБП ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» свідчить про 

збільшення зусиль підприємства щодо об’єктивізації служби безпеки на 

підприємстві чи можливого її підсилення. А зміни у зовнішньому середовищі 

привели до збільшення пріоритетності стосовно функцій й завдань щодо 

забезпечення економічної безпеки підприємства. 

За результатами діагностики консеквентів трансформацій СЕБП на ПрАТ 

«РКТК» слід зазначити таке. На підприємстві простежується збільшення рівня 

пріоритизації, що свідчить про зростання вагомості функцій й завдань щодо 

забезпечення економічної безпеки підприємства. Значення показника 

об’єктивізації як консеквенту трансформацій СЕБП на ПрАТ «РКТК» вказує  на 

зміну суб’єктної невизначеності щодо імплементації безпекозабезпечувальних 

процесів, «розмивання» виконання завдань щодо забезпечення економічної 

безпеки підприємства між різними підрозділами. Про децентралізацію 

повноважень, підвищення неузгодженості функціонування підсистем та 

розмивання межі локалізації процесів забезпечення економічної безпеки в 

діяльності свідчить рівень інгресії, який дорівнює -0,2. Міра вираженості егресії 

вказує на збільшення неузгодженості функціонування підсистем, наслідком чого 

може бути втрата цілісності системи та суттєве зменшення її керованості. 

Певний інтерес становить не тільки діагностування функціональної 

наповненості та консеквентів СЕБП у результатах трансформацій, але й своєчасна 

діагностика патологій СЕБП у разі таких трансформацій. Тому важливим 
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завданням є виявлення патологій СЕБП на досліджуваних підприємствах та 

визначення, чи є виявлені патології розповсюдженими. Отже, окремим важливим 

напрямом діагностування трансформацій СЕБП є діагностика патологій СЕБП. На 

основі діагностування патологій у СЕБП на досліджуваних підприємствах можна 

зробити загальний висновок щодо прояву таких патологій в цілому (додаток З 

табл. З.15) та по кожному підприємству окремо (рис З.11 додатку З). 

За результатами діагностування патологій СЕБП на досліджуваних 

підприємствах слід зазначити таке. Найбільш розповсюдженою виявленою 

патологією СЕБП є незбалансованість повноважень, обов’язків та завдань 

підрозділів, які забезпечують економічну безпеку підприємства. 

Високу оцінку вираженості зазначеної патології мають ПрАТ «Рубіжанський 

картонно-тарний комбінат», ПрАТ «НКМЗ», ТОВ «Луганське енергетичне 

об’єднання», ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ», тобто майже всі досліджувані 

підприємства. Це може свідчити про децентралізацію повноважень, підвищення 

неузгодженості функціонування підсистем, розмивання межі локалізації процесів 

забезпечення економічної безпеки, що призводить до несвоєчасності та неповноти 

реагування на ризики та загрози через незбалансованість повноважень, обов’язків 

та завдань підрозділів, які забезпечують економічну безпеку підприємства. Така 

патологія проявляється на підприємствах у формі уповільнення процесу прийняття 

управлінських рішень щодо забезпечення економічної безпеки, збільшення 

тривалості основних та безпекозабезпечувальних процесів, що є стійким 

порушенням нормального функціонування. 

На всіх досліджених підприємствах середню та високу оцінку вираженості 

отримала патологія системної відсутності ресурсів для забезпечення діяльності 

СЕБП. Така патологія призводить до неможливості досягнення цілей системи 

економічної безпеки на її поточному рівні та за її поточного складу. 

Таким чином, проведене за допомогою розробленого інструментарію 

діагностування трансформацій СЕБП на вітчизняних підприємствах дозволяє 

стверджувати таке. Діагностика функціональної наповненості СЕБП дає змогу 
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відстежувати зміни у змісті самої СЕБП з точки зору здійснення процесів її 

функціонування на основі комбінування окремих функцій та об’єктів системи. 

Діагностика функціональної наповненості СЕБП та трансформацій такої 

функціональної наповненості дозволяє оцінити міру виділення та реалізації 

функцій у СЕБП стосовно різних об’єктів. Діагностика консеквентів 

трансформацій СЕБП із використанням симптомокомплексів здійснених 

трансформацій СЕБП дозволяє діагностувати зростання або зменшення прояву 

характеристик СЕБП.  

За результатами проведеного діагностування зроблено висновки, що в 

результатах трансформацій СЕБП на вітчизняних підприємствах мають місце 

окремі патології. Такі патології не виникають самі по собі, вони мають певні 

причини виникнення та є результатами трансформацій на підприємствах. На 

прикладі вибраних вітчизняних підприємств розглянуто можливі патології СЕБП, 

які можуть бути причинами дисфункцій та відхиленням від норми, тобто 

викликати стійке порушення нормального функціонування системи.  

Апробація інструментарію діагностування трансформацій СЕБП та їхнього 

аналізу свідчить, що такий інструментарій відповідає потребам дослідження та не 

впливає на результати дослідження. Запропонований алгоритм діагностування 

трансформацій СЕБП має практичне застосування для окремих напрямів 

діагностики та дозволяє не лише оцінити фактичні результати трансформацій, але 

й визначити очікувані результати трансформацій СЕБП внаслідок здійснюваних 

дій. У процесі апробації підтверджено цільовий характер діагностування 

трансформацій СЕБП на вітчизняних підприємствах. Запропонований 

інструментарій діагностування забезпечує повну та об’єктивну інформацію щодо 

пребігу трансформацій СЕБП на конкретному підприємстві й, таким чином, 

дозволяє сформувати інформаційну підтримку щодо моделювання та управління 

такими трансформаціями. Апробація процедур діагностування трансформацій 

СЕБП дозволила визначити їхню суб’єктну визначеність. Запропонована 

процедура діагностування трансформацій у СЕБП повністю відповідає принципам 

мінімізації (корисний результат при найменших затратах) й максимізації 
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(максимальний результат при граничних затратах). Проведена апробація 

підтвердила інформаційну автентичність та валідність, що підтверджує рівень 

обґрунтованості результатів діагностування трансформацій СЕБП. 

Результати апробації розробленого інструментарію діагностування 

трансформацій СЕБП свідчать, що така апробація підтвердила його дієвість та 

можливість практичного використання, певну універсальність та управлінську 

цінність як корисного інструменту аналізу поточного стану та трансформацій 

СЕБП. Візуалізація дотримання характеристик та вимог використання процедури 

діагностування трансформацій СЕБП проведена за допомогою лінійного профілю 

(табл. 3.17). 

Табл. 3.17 

Лінійний профіль характеристик результатів  

діагностування трансформацій СЕБП 

Характеристика Градація Ступінь вираженості 

градації 

Градація 

-2 -1 0 +1 +2 

Цільовий характер Низька      Висока 

Інструментальна  

індиферентність 

Низька      Висока 

Суб’єктна визначеність Низька      Висока 

Автентичність інформації Низька      Висока 

Інструментальна  

адекватність 

Низька      Висока 

Об’єктивність Низька      Висока 

Економічність Низька      Висока 

Валідність Низька      Висока 

Характер результатів Якісний      Кількісний 

 

Таким чином, діагностування трансформацій СЕБП та формування цілісного 

судження щодо поточного стану таких трансформацій на вітчизняних 

підприємствах є основою як для формування образу майбутніх трансформацій 

(моделювання), так і для впровадження необхідних управлінських інструментів 

щодо імплементації таких трансформацій. 
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Висновки до розділу 3 

 

За результатами дослідження, виконаного в третьому розділі роботи, 

узагальнено передумови діагностування трансформацій СЕБП; розроблено 

підхід до діагностування трансформацій СЕБП, проведено діагностування 

трансформацій СБЕП на вітчизняних підприємствах. Основні завдання, що були 

вирішені в третьому розділі роботи, полягають в такому: 

1. З метою забезпечення необхідних трансформацій СЕБП узагальнено та 

розглянуто передумови діагностування трансформацій СЕБП. На основі уточнення 

змісту діагностування як дослідницької процедури зазначено, що здійснення 

діагностування трансформацій СЕБП дозволяє дослідити причини їхнього 

виникнення (каузальний характер) та їхні результати (консеквентний характер), 

визначити їхній характер та описати такі трансформації із певною мірою 

формалізації. Це дозволило виділити мету діагностування СЕБП, здійснити 

прогнозування основних тенденцій перебігу трансформацій, висвітлити  

передумови і чинники таких трансформацій, визначити патологічні ознаки, які 

мають істотний вплив на зміни у функціонуванні СЕБП в просторово-часовому 

розрізі.  

2. Визначені завдання діагностування трансформацій СЕБП потребували 

ідентифікації та узагальнення можливих напрямів такої діагностики. З числа 

представлених напрямів діагностування трансформацій СЕБП найбільший інтерес 

представляють такі напрями, як діагностика фактичних видів трансформацій, 

діагностика наслідків трансформацій, діагностика характеристик системи 

економічної безпеки підприємства в ході трансформацій, діагностика патологій у 

трансформаціях.  

3. На основі уточнення особливостей трансформацій СЕБП як об’єкта 

діагностування визначено різні режими діагностування, які розрізнюються за 

змістом, призначенням та характеристиками. Такими режимами діагностування 

запропоновано системну діагностику, діагностику за запитом, експрес-

діагностику, функціональну діагностику за одним напрямом, комплексну всебічну 
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діагностику, секретну (закриту) діагностику та моніторинг. Для кожного з режимів 

запропоновано його опис та проведено порівняльну характеристику 

запропонованих режимів за критеріями глибини аналізу, часу проведення, витрат 

та головної вимоги на проведення. 

4. Обґрунтовано комплексний характер діагностування трансформацій 

СЕБП. Визначено, що таке діагностування не можна зводити лише до визначення 

якісних та  кількісних параметрів відповідних трансформацій. Запропоновано 

вимоги до процедури діагностування трансформацій СЕБП. Визнання 

комплексного характеру СЕБП як об’єкта дослідження, складної природи 

трансформацій такої системи та проаналізовані переваги й обмеження суб’єктів 

діагностики дали змогу виділити можливі проблеми, що можуть виникнути під час 

діагностування трансформацій СЕБП, та запропонувати шляхи їхнього 

попередження, а також визначити превентивні дії в разі виникнення таких 

проблем. 

5. Проаналізовано наявні інструменти, що можуть бути використані для 

діагностування трансформацій СЕБП. Зроблено висновки, що готові інструменти 

для вирішення такого завдання відсутні, й для проведення діагностування 

запропоновано його інструментарій на основі розглянутих принципових підходів 

щодо діагностування трансформацій СЕБП. Визначено, що досліджувати 

трансформації необхідно, спираючись на запропоновані маркери, які будуть 

свідчити про виникнення таких трансформацій. Такими маркерами запропоновано 

зміст самої системи, її узагальнювальні характеристики, що змінюються внаслідок 

проведених трансформацій, характеристики функціонування системи економічної 

безпеки в контексті умов її функціонування та результати функціонування такої 

системи.  

6. Розроблено інструментарій діагностування трансформацій СЕБП шляхом 

узагальнення підходів до діагностування таких трансформацій (контент-підхід, 

дескрипторний підхід, функціонально-орієнтований підхід, результатно-

орієнтований підхід та програмно-цільовий підхід). Проаналізовано переваги та 

обмеження таких підходів до діагностування трансформацій СЕБП. 
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7. За результатами аналізу існуючих напрацювань визначено принципові 

інструменти діагностування для представлених напрямів діагностування 

трансформацій СЕБП шляхом визначення напряму діагностики, використання 

відповідного інструменту та підходу до діагностування трансформацій. Так, з 

числа запропонованих напрямів діагностування трансформацій найбільший 

інтерес представляють діагностика трансформацій функціональної наповненості 

СЕБП, діагностика зміни результатів функціонування такої системи та 

консеквентів трансформацій СЕБП у вигляді зміни якісних характеристик її 

функціонування. Окремий інтерес представляє діагностика патологій у СЕБП, які 

можуть виникнути як результат проведення трансформацій такої системи.  

8. Побудовано інструментарій діагностування СЕБП, який передбачає 

діагностування стану різних об’єктів за допомогою визначених методів, 

розроблення форм діагностики функціональної наповненості СЕБП. Розроблений 

підхід діагностування трансформацій СЕБП носить альтернативний характер й 

передбачає можливість як послідовної реалізації всіх чотирьох напрямів 

діагностування, які до нього включено, так і реалізацію окремих з цих напрямів 

залежно від поставленої мети та завдань діагностування трансформацій у системі 

економічної безпеки підприємства.  

9. За результатами апробації інструментарію діагностування трансформацій 

СЕБП на вітчизняних підприємствах та їх аналізу зазначено, що такий 

інструментарій відповідає потребам дослідження та дозволяє отримати надійні 

результати, що мають практичну цінність. Запропонований алгоритм 

діагностування трансформацій СЕБП має практичне застосування для окремих 

напрямів діагностики трансформацій СЕБП та дозволяє не лише оцінити фактичні 

результат трансформацій, але й дослідити очікувані результати трансформацій 

СЕБП внаслідок здійснюваних дій.  

10. Основні положення розділу, результати дослідження і висновки  

опубліковані у наукових працях автора [163, 173, 175, 180, 184, 185, 188, 190, 199, 

202, 203, 204]. 
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РОЗДІЛ IV 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

4.1. Загальні засади моделювання трансформацій системи економічної 

безпеки підприємства 

 

Відповідно до представлених у пп.1.3 на рис. 1.6 питань для вирішення під 

час моделювання трансформацій СЕБП представляється доцільним одразу чітко 

визначити мету моделювання. Така мета моделювання спирається саме на 

розуміння моделі як наукового терміна, зміст та призначення моделювання у 

наукових дослідженнях. Традиційно визнається, що модель представляє собою 

певний образ відтворюваного об’єкта, який достатньою мірою дозволяє відтворити 

найбільш суттєві властивості для цілей конкретного моделювання [406]. Модель є 

дуже багатозначним словом, але у контексті наукового дослідження під моделлю, 

зазвичай, розуміють зразок, копію предмета у збільшеному або зменшеному 

розмірі [256]; схему певного об’єкта або явища [128, 334]; геометричне креслення, 

схему для пояснення певного фізичного явища або процесу [128]; образ, 

зображення, опис, схему, креслення, які використовуються для відображення 

певного об’єкта, процесу або явища [424]; схему, математичний опис певного 

фізичного об’єкта або процесу [124]. Отже, у широкому розумінні модель є будь-

яким аналогом (фізичний або умовний), образ, опис, схему, графік план певного 

об’єкта, явища або процесу (прототипу або оригіналу для такої моделі), який 

використовується як «замінник» такого оригіналу для вирішення поставлених 

цілей [48, 406, 423]. 

Цікавою є точка зору Ч. Лейва та Дж. Марча, відповідно до якої модель 

запропоновано розуміти як спрощену картину реального світу, яка має певні, але 

не всі, його властивості. Модель за Ч. Лейвом та Дж. Марчем є сукупністю 

пов’язаних припущень щодо реального світу, і, як і будь-яка картина, модель 

завжди простіше тих явищ, які вона відображає або пояснює [357, 546]. Тобто 
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модель є певною «проекцією» реального світу залежно від поставленого завдання 

та мети моделювання. Модель у такому разі характеризує ті властивості або 

зв’язки між елементами реального світу, які мають бути досліджені, і нехтує 

іншими властивостями або зв’язками. Цей факт обґрунтовує наявність щодо будь-

якої моделі певних припущень та тих умов, за яких така модель є адекватною, 

тобто точно відображає вибрані об’єкти реального світу в контексті мети 

моделювання. 

У науці розуміння поняття моделі є більш конкретизованим: під моделлю, 

зазвичай, розуміють певний уявний або умовний образ чи аналог об’єкта, процесу 

або явища [317]. Моделювання в науці, використання моделей для визначення 

характеристик досліджуваних об’єктів або процесів, їхньої поведінки та змін є 

одним з визнаних методів наукового дослідження. Фактично, моделювання 

використовується у значній кількості методів наукового пізнання, на основі 

побудови як теоретичних (символьних, знакових, абстрактних), так і 

експериментальних (фізичних, хімічних, натурних, макетних) моделей [48, 317]. 

Зрозуміло, що будь-яка модель є тільки відображенням прототипу, є більш 

простою за прототип, але завдяки тому, що модель відображає найбільш вагомі в 

контексті моделювання риси, властивості та елементи прототипу, модель може 

використовуватися як джерело інформації про модельований об’єкт або процес для 

його розуміння, пояснення його природи та вдосконалення (якщо цей об’єкт є 

контрольованим з боку людини).  

Зміст моделі та вид моделювання напряму залежить від завдання, для якого 

така модель розробляється та використовується. Так, наприклад, традиційно 

залежно від поставленої мети виділяють структурне, функціональне, імітаційне та 

об’єктне моделювання, кожне з яких призначене для виконання певних завдань: 

структурне моделювання (топологічне або геометричне) призначене для виявлення 

та відображення структурних властивостей об’єкта, зв’язків між елементами у 

його складі зміни таких зв’язків;  функціональне моделювання не концентрується 

на змісту об’єкта моделювання, а описує його поведінку та/або діяльність та зміну 

такої діяльності, фізичні, хімічні, інформаційні процеси внаслідок залучення 
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певного об’єкта залежно від впливу певних факторів; імітаційне (або ситуаційне) 

моделювання орієнтовано на дослідження поведінки/дії/діяльності об’єкта 

моделювання за різних заданих первинних умов та факторів впливу в процесі такої 

діяльності; нарешті об’єктне моделювання дозволяє відобразити зміни об’єкта 

моделювання, його характеристики, властивості, характерні риси тощо [423, 519]. 

Безумовно, під час розроблення певної моделі існує бажання забезпечити 

максимальну наповненість, комплексність та універсальність такої моделі, але, 

зважаючи на те, що модель завжди є певним спрощенням прототипу (відповідно 

до цілей моделювання та поставлених завдань) й не може повністю відобразити всі 

його властивості, необхідним є обґрунтований вибір виду моделювання відповідно 

до природи об’єкта моделювання, поставленого завдання та існуючих обмежень й 

вибраних припущень щодо побудови моделі.  

Моделі бувають фізичні, хімічні, інформаційні, математичні, натурні тощо 

[424]. Модель у загальному вигляді може бути абстрактною або уречевленою (за 

формою представлення); ігровою, імітаційною, навчально-дослідницькою, 

науково-технічною (за напрямом використання); статичною та динамічною (за 

мірою врахування фактору часу); символьною, структурною, графічною, логічною 

тощо (за формою представлення інформації); описовою та формальною (за мірою 

формалізації);  прескриптивною та дескриптивною (за вибором того стану об’єкта, 

який модель відображає) тощо [519]. 

Будь-яка модель завжди спирається на ідеалізації та припущення. Зміст 

ідеалізації полягає у виборі тих рис, характеристик та властивостей об’єкта 

моделювання, які визначаються  важливими та суттєвими для вирішення завдання 

моделювання. Відповідно до змісту моделювання самі ці риси та характеристики 

мають бути відтворені в моделі, а іншими властивостями об’єкта моделювання 

можна нехтувати (в межах використання моделі) [48, 124]. Певною мірою 

ідеалізація з епістемологічної точки зору спирається (хоча й неявно) на положення 

конвенціоналізму – вибір важливих для моделювання властивостей явища, об’єкта 

або процесу є продуктом домовленості, і фактично така колективна домовленість 

істотно впливає на зміст моделі та межі її коректного використання. Ідеалізація 
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щодо моделі завжди визначає ті припущення, які покладаються в основу моделі. 

Припущення представляють собою певні аксіоми та умови використання моделі, 

за яких вона є вірною. Й насправді всі фізичні, хімічні, біологічні моделі завжди 

спираються на певні припущення. З епістемологічної точки зору це вдало корелює 

із ідеєю ядра-захисного поясу І. Лакатоса [262]: аксіоми та припущення моделі 

містяться у епістемологічному ядрі, а емпіричні результати використання моделі, 

інтерпретація таких результатів, апроксимація результатів використання моделі 

знаходяться у «захисному поясі». 

Метою моделювання трансформацій СЕБП пропонується визнати створення 

цілісного для сприйняття, інтерпретації та подальшого використання в управлінні 

підприємством образу таких майбутніх трансформацій. Сформована мета 

моделювання, характер трансформацій СЕБП, властивості такої системи 

дозволяють уточнити характеристики моделі таких трансформацій, які більш 

докладно представлені в монографії [188]. 

Певною складністю щодо розроблення моделі трансформацій СЕБП є 

невідчутний характер об’єкта моделювання. Трансформації СЕБП не є умовними, 

вони реально відбуваються, їх можна «відчути» у вигляді зміни функціональності, 

наповнення та характеристик СЕБП, але на певний конкретний момент часу такі 

трансформації вкрай слабо можуть бути ідентифіковані. Саме це зумовлює 

дискретний характер такої моделі, тобто аналіз трансформацій СЕБП як «різниці» 

між двома сусідніми у часі станами такої системи. 

Отже, головною метою моделювання трансформацій СЕБП є визначення та 

формалізація таких трансформацій, які спроможні забезпечити дієздатність такої 

системи та виконання її призначення в майбутньому – убезпечення підприємства у 

майбутньому від очікуваних та можливих загроз, у тому числі нових загроз, які 

можуть виникнути та актуалізуватися для підприємства.  

Моделювання трансформацій СЕБП не відміняє й не спростовує результатів 

діагностики таких трансформацій, навпаки воно тільки їх доповнює шляхом 

формування образу відповідних трансформацій у майбутньому. Результати 

моделювання трансформацій СЕБП з точки зору керованого впровадження таких 
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трансформацій доповнюють результати діагностики з метою формування 

цілісного сприйняття реальних трансформацій такої системи на минулий та 

поточний період часу та альтернативних, сценарних, ймовірнісних трансформацій 

системи у майбутньому. 

Діагностика як дослідницька процедура охоплює період часу в минулому 

(стосовно трансформацій СЕБП стосується тих трансформацій, які вже відбулися) 

та у теперішньому (стосовно відповідних трансформацій стосується їхніх 

наслідків, які сформовані на момент аналізу). Моделювання охоплює майбутній 

період часу. Більш того, моделювання трансформацій на відміну від діагностики 

має варіативний ймовірнісний характер (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Варіативний ймовірнісний характер результатів моделювання 

трансформацій СЕБП 
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СЕБП можна говорити тільки про набір таких станів, кожен з яких може бути 

актуалізований за певних умов та за певних здійснюваних трансформацій. 

У такій ситуації з точки зору часу та часткової ередитарності як властивості 

СЕБП трансформації СЕБП становлять собою певну траєкторію, вектор руху такої 

системи по шкалі часу. Формалізація такого вектору в кількісній формі 

представляється невиправдано складним завданням, оскільки потребує уточнення 

кількісних параметрів, факторів які на них впливають, побудови кількісних 

залежностей (які за змістом все одно будуть мати умовний характер тощо). Крім 

того, така кількісна форма не приведе до збільшення практичної цінності 

отримуваних результатів. Отже, цілком достатньо в такій ситуації обмежитися 

якісним рівнем формалізації відповідного вектору для опису трансформацій СЕБП.  

Якщо позначити стан СЕБП як , зміст трансформацій такої системи як  

(традиційно, літера «дельта» застосовується для характеристики різниці або змін), 

загрози підприємству як T (він англійського «threats»), а зміст деформуючого 

впливу на функціонування та стан СЕБП як , то трансформації СЕБП можуть 

бути представлені як  
01 , де індекс позначає 

дискретно інтерпретований момент часу. Тобто з одного боку наступний стан 

СЕБП може розглядатися як прирощування трансформацій до поточного стану 

такої системи ( 101 ). З іншого боку, самі трансформації формально можуть 

розглядатися як різниця між двома станами системи в сусідні дискретні моменти 

часу  ( ). При цьому необхідно, щоб на кожний момент часу TT  стан в 

умовах  був достатній для убезпечення підприємства. Якщо ж така умова не 

виконується, то у найпростішому варіанті для  необхідними є , за яких буде 

сформований такий , при якому 1  є достатнім для убезпечення підприємства від 

TT  на кожен момент часу. Логічно, що таке формулювання змісту 

моделювання потребує адекватного опису всіх використовуваних дескрипторних 

змінних, а саме , , T, , і встановлення достатніх співвідношень між ними. При 

цьому, беручи до уваги залежність між  та  з урахуванням фактору часу ( або 

що те ж саме 01 ), для цих елементів моделі трансформацій СЕБП не тільки 
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доцільно, але й необхідно застосовувати  однаковий інструментарій опису (для 

коректності у загальному вигляді тотожності 101  й можливості застосування 

певних операндів). Для опису T,  можна використовувати інший інструментарій. 

З урахуванням введених символьних позначень основну залежність при 

моделюванні трансформацій СЕБП можна відобразити в такий спосіб nn 1  , 

при цьому 
11 ,,, nnnnn TTf , що дозволяє трансформувати 

представлену формулу в такий спосіб: nnnnnn TTf 11 ,,, . Логіка 

представлених залежностей є доволі простою: за визначенням трансформацій 

СЕБП є «різницею» між двома її сусідніми станами, отже для моделювання 

трансформацій такі стани повинні бути в межах моделі визначені. І якщо поточний 

стан СЕБП заданий фактично, то її майбутній стан може бути заданий 

прескриптивно з урахуванням наявних загроз підприємству, того, наскільки 

поточна СЕБП здатна ці загрози подолати, майбутніх очікуваних загроз 

підприємству та деформуючого впливу на функціонування та стан СЕБП з боку 

факторів різної природи. 

У такій ситуації конкретний зміст моделювання трансформацій СЕБП може 

полягати в такому: 

визначити зміст необхідних за певних причин трансформацій СЕБП; 

побудувати прогнозований стан СЕБП; 

описати трансформації, які передбачаються у СЕБП з метою їхнього 

подальшого керованого впровадження. 

Усі зазначені три напрями моделювання трансформацій СЕБП (у прийнятій 

символьній нотації фактично визначення та/або у різні моменти часу) мають 

здійснюватися з урахуванням деформуючого впливу на функціонування такої 

системи різних чинників та рівня поточних й майбутніх загроз, які така система 

має бути спроможна подолати (відповідно змінних T та ). Зрозуміло,  що під час 

моделювання трансформацій СЕБП моделювання загроз або деформуючого 

впливу на систему економічної безпеки виходить поза межі моделі та явно є 

другорядним. Отже у ході такого моделювання та/або  можуть бути як 
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консеквентами, так і антецедентами  моделі (з урахуванням часового фактору на 

різні моменти часу), а T та  можуть бути виключно антецедентами моделі. 

Поєднання змісту моделювання трансформацій СЕБП із шкалою часу, 

формалізація стану СЕБП та трансформацій, які в ній відбуваються, дозволяє 

аналітично представити напрями моделювання таких трансформацій (додаток И 

табл. И. 1). Для всіх напрямів моделювання, які представлені в додатку И табл. 

И. 1, чим більшими буде потужність враховуваних множин { }, { } та { }, тим 

більш складним буде завдання моделювання у кожному конкретному випадку. Для 

сценарного напряму моделювання слід зазначити, що, безумовно, 0 . Але при 

цьому надмірна потужність множини  може привести до надмірної 

варіативності результатів моделювання й зростання потужності множини кінцевих 

, що приведе або до необхідності формування окремих патернів, або до 

концентрування уваги на найбільш ймовірних { }. 

Для реверсного та проектного напрямів моделювання кількість 1 , 2 … 1n  

теоретично може бути будь-якою. Так само, як і теоретично може бути різною 

кількість проміжних станів системи економічної безпеки, які розглядаються ( 1n , 

2n  … 1). Але збільшення кількості , які моделюються, та кількості проміжних 

станів  приводить, по-перше, до ускладнення моделювання, і, по-друге, до 

зростання деформуючого впливу на функціонування та стан СЕБП з боку 

зовнішніх та внутрішніх стосовно підприємства чинників.  

Для спрощення моделювання та водночас підвищення його надійності з 

урахуванням наявності   у кожен момент часу доцільно розглядати найбільш 

просту «атомарну» ситуацію моделювання у вигляді 101 , або що те ж саме 

011 . 

З формальної точки зору опис трансформацій СЕБП за вибраного способу 

аналітичної формалізації є комутативним. Однак, необхідна через бінарне 

представлення трансформацій СЕБП комутативність у вибраній символьній 

системі одразу накладає певні обмеження щодо використовуваного для цієї мети 

інструментарію, зокрема виключає операції перемноження матриць та розрахунку 
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ступеня (ці операції не є комутативними), хоча дозволяє використовувати операції 

арифметичної суми матриць. Через представлення кожного наступного k  

як kkk 1  логічно, що опис трансформацій СЕБП за вибраного способу 

аналітичної формалізації є асоціативним. Це дозволяє розглядати та моделювати 

трансформацій СЕБП у будь-якій послідовності незалежно від їхнього 

хронологічного зв’язку, але з урахуванням достовірних 1n , 2n  … 1  . Крім того, 

властивість асоціативності представлення трансформацій СЕБП дає можливість 

використовувати не тільки хронологічно вільну послідовність операцій над 

заданими аргументами, але й композицію функцій (але лінійних, виключаючи 

множення з урахуванням обмежень комутативності) для відображення 

трансформацій СЕБП. Відповідно стан системи економічної безпеки в часі через 

асоціативність є певною мірою ередитарним в цілому та на кожен момент 

трансформацій: такий наступний стан очевидно залежить не тільки від 

здійснюваних трансформацій, але й від попереднього стану.   

Поєднання комутативності та асоціативності щодо СЕБП як об’єкта 

моделювання породжує таку її властивість (за умови вибраного символьного 

інструментарію формалізації), як дистрибутивність. Прояв дистрибутивності щодо 

СЕБП полягає в тому, що у разі впливу певних  щодо хронологічного ряду ( 1 , 

2  … n  ) з урахуванням того, що кожен з  11 nnn  вплив  може 

розглядатися як щодо n , так і щодо кожного із складників  та . 

Визначення конкретного змісту моделі трансформацій СЕБП потребує 

стислого аналізу наявних напрацювань, які призначені для моделювання 

трансформацій або змін системи підприємства. Такі напрацювання представлені у 

додатку И табл. И. 2. 

Беручи до уваги той факт, що, як показав проведений аналіз, суто 

моделюванню трансформацій на мікрорівні присвячена вкрай обмежена кількість 

досліджень. У додатку И табл. И. 2. представлений аналіз не тільки безпосередньо 

напрацювань щодо моделювання трансформацій, але й аналіз існуючих 
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інструментів щодо моделювання синонімічних об’єктів (моделювання змін, 

моделювання управління змінами тощо).  

У додатку И табл. И.3. представлена характеристика наявних розробок щодо 

моделювання трансформацій або синонімічних об’єктів за критеріями об’єкта 

моделювання, рівня такого об’єкта (рівень окремого підприємства або рівень 

економіки держави) та застосованого для моделювання інструментарію. 

Аналізуючи наявні напрацювання, які можуть бути використані для 

моделювання трансформацій, є можливість сформувати декілька проміжних 

висновків:  

по-перше, готових напрацювань для використання з метою моделювання 

трансформацій СЕБП за результатами проведеного аналізу не виявлено, отже 

завдання моделювання трансформацій такої системі на сьогодні є невирішеним та 

потребує свого розв’язання;  

по-друге, навіть готових напрацювань щодо моделювання трансформацій 

достатньо мало, а ті, що є [295, 140, 441], відносяться переважно до макрорівня або 

мезорівня й не можуть бути адаптовані до використання для моделювання 

трансформацій у функціональній підсистемі окремого підприємства (через різні 

рівні об’єктів моделювання, використовуваний інструментарій тощо); 

по-третє, для моделювання трансформацій або синонімічних об’єктів 

використовується значна кількість методів, і далеко не завжди використовуються 

виключно кількісні методи (індикаторний метод, економетричний метод, 

регресійні моделі тощо), доволі часто в основу певної моделі можуть бути 

покладені графічний метод (у довільній формі або на базі певного 

загальновизнаного синтаксису), причинно-наслідковий аналіз, алгоритмізація 

тощо, отже  цілком прийнятним у описі трансформацій або синонімічних об’єктів 

є формування моделей, які описують залежність між певними досліджуваними 

об’єктами або процесами на якісному рівні. 

Заслуговує на увагу аналіз напрацювань щодо моделювання системи 

економічної безпеки суб’єктів різних рівнів, оскільки такі розробки можуть бути 

взяті за основу для моделювання трансформацій такої системи. Аналіз наявних 
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розробок щодо моделювання системи економічної безпеки суб’єктів різних рівнів 

представлений у додатку И табл. И.4. Варто підкреслити, що метою аналізу 

існуючих напрацювань щодо моделювання системи економічної безпеки є не 

стільки глибокий критичний аналіз таких напрацювань, скільки вивчення питання 

вирішення такого завдання (моделювання системи економічної безпеки) та 

дослідження можливості використання наявних напрацювань для моделювання 

трансформацій СЕБП.  

У додатку И табл. И.4 свідомо не були розглянуті існуючі моделі та 

напрацювання щодо оцінювання економічної безпеки (підприємства, регіону, 

держави), оскільки зрозуміло, що завдання моделювання системи економічної 

безпеки та оцінювання (або моделювання) рівня економічної безпеки є різними 

завданнями за своїм змістом та використовуваним інструментарієм. 

Характеристика проаналізованих розробок щодо моделювання системи 

економічної безпеки різних рівнів представлена у додатку И табл. И.5. Як і у 

попередній аналітичній таблиці (додатку И табл. И.4), таку характеристику 

розроблено за критеріями об’єкта моделювання, рівня об’єкта моделювання та 

застосованого інструментарію. 

За результатами аналізу наявних розробок щодо моделювання системи 

економічної безпеки різних рівнів (додатку И табл. И.5), можна зробити такі 

висновки: 

на сьогоднішній день існують ідеї та напрацювання щодо моделювання 

системи економічної безпеки різних рівнів (від окремого підприємства до 

держави), що дозволяє здійснювати моделювання такої системи економічної 

безпеки, причому як на якісному рівні, так і на кількісному; 

існуючі напрацювання щодо моделювання СЕБП [32, 100, 237, 320, 398, 404, 

442, 447, 493 тощо] дозволяють з урахуванням вибраного інструментарію та взятих 

припущень здійснювати моделювання СЕБП, але разом із тим такі напрацювання 

не призначені для моделювання трансформацій такої системи (через 

використовуваний інструментарій, відсутність врахування фактору часу тощо). 



241 

Отже, за результатами щодо моделювання системи економічної безпеки 

різних рівнів та моделювання трансформацій СЕБП взагалі та трансформацій 

зокрема, а також синонімічних із ними об’єктів можна зробити висновок, що 

попри наявність окремих розробок щодо моделювання трансформацій, змін, 

СЕБП, на сьогодні готові розробки для моделювання трансформацій СЕБП є 

відсутніми, і таке завдання, зважаючи на його актуальність, потребує свого 

вирішення. 

Вирішення будь-якого завдання щодо моделювання, беручи до уваги 

специфіку об’єкта моделювання, потребує використання адекватного 

інструментарію. Завдання щодо моделювання трансформацій СЕБП не є 

виключенням. Узагальнення запропонованого інструментарію моделювання 

трансформацій СЕБП представлене у табл. 4.1. 

Коментуючи запропонований на основі узагальнення існуючих напрацювань 

інструментарій моделювання трансформацій СЕБП (табл. 4.1), слід сказати таке. 

До складу такого інструментарію увійшли різні інструменти, які присвячені для 

вирішення різних завдань в ході моделювання таких трансформацій. Причому 

такий інструментарій об’єднує як інструменти для формування загального 

уявлення щодо проведення трансформацій (методологія м’яких систем, когнітивна 

методологія), так і інструменти, які безпосередньо призначені для аналізу впливу 

факторів, які складно формалізувати, та пояснення якісних залежностей між 

аргументами та консеквентами розробленої моделі. 

У той же час слід зазначити на синтетичний характер інструментів, 

запропонованих для вирішення завдання формування загального уявлення про 

перебіг трансформацій СЕБП, такі інструменти поєднані для вирішення двох груп 

завдань. Передусім під час моделювання трансформацій СЕБП доцільно 

сформувати загальне уявлення про зміст таких трансформацій та їхню природу. До 

складу методологічної основи вирішення завдань цієї групи запропоновано 

віднести методологію м’яких систем та когнітивну методологію. Основним 

аргументом на користь такого методологічного базису моделювання є 

антропогенний характер феномену економічної безпеки, який доведено у [330]. 
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Таблиця 4.1 

Інструментарій моделювання трансформацій СЕБП 

(запропоновано автором на основі [364, 548] 

Групи 

завдань 

Завдання моделювання Інструмент для вирішення 
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п
р
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Формування загального уявлення 

про перебіг трансформацій 

Методологія м’яких систем 

(за П. Чеклендом, В. 

Ульріхом), когнітивна 

методологія (за П. 

Сорокіним, Фладом-

Джексоном), когнітологія 

Пояснення некерованих 

трансформацій у окремих 

елементах та підсистемах СЕБП  

Концепція життєвого циклу, 

причинно-наслідковий 

зв'язок, сценарний аналіз 

В
и

зн
ач

ен
н

я 
зм

іс
ту

 т
р
ан

сф
о
р
м

ац
ій

 Визначення змісту трансформацій  

СЕБП  

Аналіз поля сил (за К. 

Левіном), таблиця ефектів 

(за Майлсом та 

Губерманом), когнітологія, 

структурно-функціональний 

аналіз 

Аналіз впливу факторів, які складно 

формалізувати та виміряти, на 

окремі об’єкти моделювання під час 

моделювання трансформацій у 

СЕБП  

Когнітивні карти 

Формування, дослідження зв’язку 

між антецедентами та 

консеквентами в складі моделі 

Матричний аналіз  

 

Для моделювання та пояснення окремих трансформацій пропонується 

скористатися концепцією життєвого циклу, а також традиційними в моделюванні 

інструментами – причинно-наслідковим та сценарним аналізом. Для визначення 

змісту конкретних трансформацій, зважаючи на якісний характер моделювання, 

пропонується скористатися традиційним структурно-функціональним аналізом, 

причинно-наслідковим та матричним аналізом, а також специфічними 

інструментами (аналізом поля сил та таблицею ефектів). 

Моделювання трансформацій СЕБП, як і будь-яке моделювання, не 

позбавлене певних обмежень та припущень й пов’язаних із цим ризиків. Будь-яка 

модель завжди спирається на  певні припущення, у межах яких вона є коректною 
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та демонструє адекватні результати. Знання припущень моделі та її обмежень  

дозволяє забезпечити коректну її розробку (з урахуванням особливостей об’єкта 

моделювання та поставленого завдання) та подальше коректне використання такої 

моделі. Припущення моделі трансформацій СЕБП представлені на рис. 4.2. 

Виділені припущення моделі трансформацій СЕБП докладно розглянуто в 

монографії [188].  

Переважна керованість 

трансформацій 

        Достатність ресурсів 

для здійснення 

трансформацій  
        

      Припущення моделі 

трансформацій   

СЕБП 

      

Усвідомлювана 

цінність стану 

економічної безпеки 

підприємства 

    Адаптивність системи 

економічної безпеки 

підприємства 
    

            

Можливість 

ідентифікації  

найбільш вагомих та 

очікуваних проявів 

деформуючого впливу 

на СЕБП 

        Можливість 

ідентифікації  

найбільш вагомих та 

ймовірнісних загроз 

підприємству 

        

 

Рис. 4.2. Припущення моделі трансформацій СЕБП 

 

Будь-яка модель має обмеження, що зменшують ефективність її 

використання та надійність отримуваних результатів. Модель трансформацій 

СЕБП також не позбавлена таких обмежень. Їхня конкретизація є необхідною для 

коректного використання моделі. Згідно з запропонованою сутністю моделі та 

символьної нотації для позначення окремих її елементів можливі обмеженні такої 

моделі подано у табл. И.6 додатку И. Для кожного з таких обмежень представлено 

його сутність (табл. И.6 додатку И) та можливі дії задля зменшення його впливу 

(табл.И.7 додатку И). 

Як випливає з табл. И.6-И.7 додатку И певна частина обмежень моделі 

трансформацій СЕБП пов’язана із суб’єктивністю оцінок, що можуть бути 

отримані від працівників, керівництва та власників підприємства. Втім, це не є 

перепоною у використанні моделі, оскільки такі оцінки можуть бути скориговані 

за рахунок анонімізації опитування або залучення зовнішніх експертів. Окремі 
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обмеження є об’єктивними та виникають внаслідок природи економічних процесів 

та природи підприємства як економічного агента (такими обмеженнями є 

неповнота інформації щодо загроз, залежність моделі від часового горизонту). 

Нарешті, окремі обмеження виникають внаслідок вибраного інструментарію для 

побудови моделі. Такі обмеження пов’язані із якісним характером моделі та 

дискретним характером оцінки окремих аргументів. Втім, жодне із розглянутих 

обмежень моделі трансформацій СЕБП не є критичним, не унеможливлює 

використання моделі та не зменшує валідність отриманих результатів. Для 

зменшення негативного впливу всіх виділених обмежень запропоновані конкретні 

дії (табл. И.7 додатку И). 

Одним з ключових питань під час вирішення будь-якого завдання 

моделювання є визначені об’єкти моделювання, тобто відповідь на питання, що є 

тим об’єктом, спрощений образ якого відображає модель, образ чого має бути 

отриманий як результат під час застосування моделі. Звичайно, що для будь-якої 

моделі, що має своє призначення існують свої об’єкт(и) моделювання, й таких 

об’єктів не може бути багато (для більшості моделей взагалі такий об’єкт, попри 

його комплексний характер, може бути один). Об’єктами моделювання у моделі 

трансформацій СЕБП відповідно до поставлених напрямів моделювання та 

запропонованої символьної нотації можуть бути або зміст трансформацій СЕБП 

або стан СЕБП, який виникає внаслідок таких трансформацій, беручи до уваги 

відповідно до запропонованої символьної нотації  101  та 011 . Варто 

підкреслити, що загрози, які виникають для СЕБП не є об’єктами моделювання, і у 

моделі, які розглядається, можуть виступати тільки як аргументи й не є 

результатом моделювання, оскільки модель трансформацій СЕБП має інше 

призначення. 

Наступним важливим завдання представляється розробка відповідних 

моделей трансформації СЕБП. Але перед розробленням такої моделі необхідно для 

якісного опису можливих трансформацій представити можливі їхні сценарії для 

системи економічної безпеки в цілому. Принципово трансформацій СЕБП може 
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мати односпрямований, різноспрямований, ступінчастий, циклічний та спіральний 

характер (рис.И.1 додатку И), які докладно розглянуто в моногографії [188].  

Отже, після аналізу видів трансформацій у системі економічної безпеки 

підприємства розроблено модель трансформацій СЕБП. Така модель 

трансформацій СЕБП складається із декількох складових (часткових моделей): 

загальна модель трансформацій СЕБП; 

модель зв’язку факторів, які впливають на виникнення необхідності в 

трансформаціях та перебігу;  

описова сценарна модель трансформацій СЕБП; 

змістова модель трансформацій у системі економічної безпеки підприємства. 

Зміст та призначення кожної з часткових моделей та інструменти їхньої 

побудови подано в табл. 4.2. та 4.3.  

Таблиця 4.2 

Часткові моделі в складі загальної моделі трансформацій  

 СЕБП (запропоновано автором) 

Модель Характер Інструменти для побудови  

Загальна модель 

трансформації  СЕБП 

Загальний Візуалізація, концепція життєвого 

циклу 

Модель зв’язку факторів, які 

впливають на виникнення 

необхідності у 

трансформаціях  

Загальний Карта аналізу поля сил за К. 

Левіном, когнітивні карти 

Модель сценарію 

трансформації   СЕБП 

Загальний Матричний аналіз, сценарний 

аналіз 

Змістова модель 

трансформацій СЕБП 

Специфічний 

(конкретний) 

Концепція життєвого циклу, 

причинно-наслідковий аналіз, 

таблиця ефектів за Майлсом та 

Губерманом, структурно-

функціональний аналіз 

 

Із запропонованих часткових моделей у складі загальної моделі 

трансформацій СЕБП три мають загальний характер та одна  – специфічний 

(конкретний). Тобто три перші моделі – загальна модель трансформацій СЕБП, 

модель зв’язку факторів, які впливають на виникнення необхідності у 

трансформаціях та її перебіг, описова сценарна модель трансформацій СЕБП – є 
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універсальними для будь-якого підприємства, описують загальні закономірності 

проведення та перебіг трансформацій у системі економічної безпеки підприємства.  

 

Таблиця 4.3 

Часткові моделі в складі загальної моделі трансформацій СЕБП 

Модель Обєкт(и) 

моделювання 

Призначення 

Загальна модель 

трансформації  СЕБП 

Виникнення 

трансформацій 

Відображення загальних зако-

номірностей щодо перебігу 

трансформації СЕБП, етапів такої 

трансформації та їхньої характеристики,  

Модель зв’язку 

факторів, які 

впливають на 

виникнення 

необхідності у 

трансформаціях  

Відображення факту та характеру 

впливу факторів, які здійснюють вплив 

на проведення трансформацій у СЕБП, 

зв’язку між такими факторами 

Модель сценарію 

трансформації СЕБП 

Сценарії 

трансформацій 

Відображення основних сценаріїв 

трансформацій СЕБП 

Змістова модель 

трансформацій СЕБП 

Зміст 

трансформацій 

Відображення змісту трансформацій 

СЕБП відповідно до вибраного 

представлення (об’єктно-

функціонального) СЕБП 

 

Звичайно, через загальний характер такі часткові моделі є описовими. Але 

попри свій універсальний характер, вони є справедливими для будь-якого 

підприємства, пояснюють загальні особливості перебігу трансформацій СЕБП на 

такому підприємстві. Остання часткова модель – змістова модель трансформацій 

СЕБП – має специфічний характер, тобто має свій конкретний зміст для 

конкретного підприємства залежно від його особливостей та умов перебігу 

трансформацій на ньому. 

Зв'язок між такими моделями представлено на рис. 4.3. Видно, що в цілому 

кожна із запропонованих часткових моделей трансформацій у системі економічної 

безпеки підприємства є самостійним відокремленим інструментом, який дозволяє 

отримати відповідь на важливі питання щодо функціонування системи 

економічної безпеки підприємства та проведення трансформацій у ній. 
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   Питання, на яке(і) модель дозволяє 

отримати відповідь 

Загальна модель 

трансформації СЕБП 

  Якими є загальні закономірності перебігу 

трансформацій СЕБП? Якими є 

відокремлювані етапи таких трансформацій, 

їхній зміст та зв'язок між ними? 

  

            

Модель зв’язку факторів, які 

впливають на виникнення 

необхідності в трансформаціях 

та їхній перебіг 

  Якими є чинники, що впливають на 

виникнення трансформацій СЕБП та їхній 

перебіг? Як такі чинники пов’язані між 

собою? Яким є характер їхнього впливу? 
  

            

Модель сценарію 

трансформації СЕБП 

  Які сценарії трансформацій СЕБП можуть 

виникати? Якими є ознаки таких сценаріїв 

та їхні характерні риси, сильні сторони та 

загрози щодо дієвості СЕБП? 

  

            

Змістова модель 

трансформацій СЕБП 

  Якою є зміна функціонально-об’єктної 

наповненості СЕБП конкретного 

підприємства в контексті нівелювання 

окремих загроз? 

  

            

Рис. 4.3. Зв'язок між частковими моделями трансформацій СЕБП  

 

Виділені моделі відповідають окремим напрямам моделювання 

трансформацій СЕБП, які пов’язані із відповідними напрямами діагностики (табл. 

4.4). Після діагностики трансформацій функціональної наповненості СЕБП на 

поточний та минулий момент часу цілком логічним є їхнє сценарне та проектне 

моделювання на майбутній момент часу. Так само, після діагностики 

консеквентів СЕБП є логічним їхнє сценарне моделювання залежно від впливу 

окремих факторів. 

Втім, слід зазначити, що результати функціонування системи економічної 

безпеки моделювання не підлягають, оскільки такі результати виникають 

внаслідок відповіді з боку СЕБП після здійснених трансформацій на майбутні 

загрози. Отже, беручи до уваги, ймовірнісний характер майбутніх загроз, таке 

моделювання не буде валідним. Так само, зрозуміло, що діагностику патологій у 

СЕБП здійснювати доцільно, але ж такі патології не є об’єктом моделювання, 

хоча й можуть бути об’єктом управлінського впливу з метою їхнього усунення.  
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Таблиця 4.4 

Зв'язок між напрямами моделювання та діагностики СЕБП 

Напрями діагностики Напрями моделювання 

Діагностика трансформацій функціональної 

наповненості системи економічної безпеки 

підприємства 

Сценарне та проектне 

моделювання стану та 

трансформацій СЕБП 

Діагностика зміни результатів 

функціонування СЕБ внаслідок здійснених 

трансформацій в ній 

– 

Діагностика консеквентів трансформацій 

системи економічної безпеки підприємства 

Сценарне моделювання 

консеквентів трансформацій СЕБП  

Діагностика патологій СЕБП – 

 

Розкриємо зміст кожної із виділених часткових моделей трансформацій 

СЕБП. Розглядаючи загальні закономірності трансформацій СЕБП, слід сказати 

таке. Перехід на новий рівень функціонування СЕБП, змінюючи її зміст, потребує 

зміни функцій у складі системи. Такий процес пов’язаний із змінами підсистем та 

змінює характер взаємодії елементів, що створює умови до формування нової 

СЕБП. Таке явище має назву трансформаційного циклу. Трансформаційний цикл 

проявляє себе у функціонуванні систем різного рівня – від макрорівня до 

мікрорівня. Традиційно вирізняють чотири основних етапи трансформаційного 

циклу  [39]. Характеристика таких етапів подана в табл. 4.5. 

Неважко побачити, що характеристика етапів трансформаційного циклу за 

змістом доволі істотно співпадає із відомим циклом управління змінами за 

К. Левіном [547]. Відповідно, етап безпосередньої трансформації відповідає етапу 

«розморожування» у моделі К. Левіна, етапи інтерформації та інтоформації 

відповідають етапу «руху», а посттрансформаційний стан відповідає етапу 

«заморожування». Отже, розглянутий трансформаційний цикл дійсно є доволі 

універсальним та може бути адаптований для опису трансформацій у системах 

різного рівня. 

Використання розглянутого трансформаційного циклу для СЕБП дозволяє 

побудувати загальну модель трансформацій такої системи (рис.И.2 додатку И). 

Запропонована модель трансформацій СЕБП потребує свого стислого опису. 

У формуванні трансформацій СЕБП (рис.И.2 додатку И) спостерігається 
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еволюційний перехід від СЕБП на певний момент часу до нового стану такої 

системи на основі проходження певних етапів трансформації: генеративної 

трансформації, інтерформації, інтоформації та пост трансформації. 

Таблиця 4.5 

Характеристика етапів трансформації (на основі [437]) 

Назва етапу Загальна 

характеристика 

Зміст етапу 

Етап генеративної  

трансформації 

Початок 

трансформації, 

початок 

перебудови 

системи,  

Ймовірна функціональна криза, 

загострення суперечок, ймовірні 

порушення системної рівноваги, 

зростання невизначеності, 

порушення тих зв’язків та 

функціональних процесів, які 

склалися 

Етап інтерформації Нестійкий та 

невизначений 

стан системи 

Руйнування тих, що існували раніше 

елементів та зв’язків між ними. 

Формування нових елементів 

системи та зв’язків між ними  

Етап інтоформації Набуття нової 

форми 

Набуттям сукупністю нових 

елементів цілісності, домінування 

нового стану системи  

Етап 

посттрансформаційного 

стану 

Затвердження 

нового стану 

системи  

Набуття системою повної 

функціональності, цілісності 

 

 

Кожен з таких етапів уточнено відповідно до специфіки СЕБП як об’єкта 

моделювання та об’єкту трансформації із виділення двох підетапів на кожному з 

визначених етапів.  

Така модель відображає формування та впровадження трансформацій 

існуючої СЕБП з урахуванням того важливого факту, що під час впровадження 

трансформацій така система повинна функціонувати: здійснення трансформацій 

СЕБП не відміняє необхідності дієвості такої системи та виконування нею свого 

призначення під час такої трансформації. Протягом усіх етапів трансформацій 

СЕБП така система відчуває вплив зовнішніх та внутрішніх стосовно підприємства 

факторів, і процес такої трансформації є безперервним від початку до завершення. 

Виділені етапи трансформації (табл. И.8 додатку И) хоча й є змістово різними, 
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виділити чіткі дискретні межі між ними доволі складно, скоріше один етап 

поступово переходить в інший аж до завершення  трансформації. 

Представлена загальна модель трансформацій СЕБП рис.И.2 додатку И, 

табл. И.8 додатку И) відображає загальні закономірності, які є справедливими під 

час проведення трансформацій. Така модель є описовою та справедливою для 

будь-якого підприємства: конкретний зміст виділених етапів трансформацій СЕБП 

може варіювати залежно від змісту трансформацій, зміни об’єктно-

функціонального наповнення такої системи, особливостей зовнішнього 

середовища тощо, втім загальний порядок етапів буде зберігатися. 

У табл. И.8 додатку И представлена характеристика кожного з етапів 

розробленої загальної моделі трансформацій СЕБП.  

Зрозуміло, що трансформації СЕБП не виникають без впливу певних 

об’єктивних або суб’єктивних факторів. Такі фактори можуть бути зумовлені як 

рішенням керівництва або власників підприємства, так і певними обставинами. 

Але в будь-якому разі навіть виникнення трансформацій СЕБП на основі 

прийнятого рішення має певне об’єктивне підґрунтя. Це пояснюється тим, що 

впровадження трансформацій СЕБП не є самоціллю, а є певним управлінським 

заходом для забезпечення дієвості СЕБП. Для виявлення факторів, які викликають 

необхідність трансформацій СЕБП у контексті їхнього моделювання, та опису 

їхнього впливу  можна скористатися або аналізом поля сил за К. Левіном, або 

когнітивною картою. При цьому аналіз поля сил є більш спрощеним інструментом 

та не враховує зв'язок між самими факторами, але дозволяє у першому наближенні 

виділити фактори, які здійснюють вплив та охарактеризувати якісний характер 

впливу таких факторів. 

Аналіз поля сил дозволяє виділити найбільш вагомі фактори, які впливають 

на виникнення необхідності трансформацій СЕБП та перебіг таких трансформацій. 

Аналіз поля сил щодо необхідності трансформацій СЕБП представлений на рис. 

4.4. Таке поле сил побудовано із використанням сценарного аналізу за умови 

виділення факторів впливу першого рівня, тобто тих факторів, які напряму 

впливають на формування відчуття необхідності трансформацій СЕБП. 
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Рис. 4.4. Фактори, які впливають на формування необхідності  

трансформацій СЕБП 
 

З метою побудови поля сил щодо необхідності трансформацій СЕБП свідомо 

був використаний метод редукції (спрощення), який часто знаходить застосування 

в моделюванні. Сутність редукції полягає у свідомому нехтуванні певними 

припущеннями, які в межах використовуваної моделі або приймаються, або 

відкидаються. Для сформованого поля сил щодо необхідності трансформації СЕБП 

редукція полягає у двох припущеннях: 1) для аналізу взято тільки фактори 

першого рівня, тобто ті, які напряму впливають на формування необхідності 

трансформацій СЕБП 2) у межах сформованого поля сил не відображено можливі 

зв’язки між факторами, які будуть за певних умов посилювати або послабляти 

їхній вплив. 

На рис. 4.4 у полі сил за методом К. Левіна відображено фактори, які 

сприяють або протидіють формуванню необхідності трансформацій СЕБП. Зверху 
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представлено фактори, які протидіють такому формуванню, візуально «давлять» 

на відчуття необхідності трансформацій, знизу представлено фактори, які 

«піднімають», «підтримують» таке відчуття. Коментуючи виділені фактори (рис. 

4.4), слід зазначити, що трансформацій СЕБП буде виникати внаслідок прийняття 

певного управлінського рішення або впливу зовнішнього середовища. Але й таке 

рішення повинно мати певні підґрунтя. Отже, на виникнення необхідності 

трансформацій СЕБП можуть вплинути зміни у зовнішньому середовищі 

підприємства (які рідко мають позитивний характер), зростання рівня загроз для 

підприємства та випадки великих збитків і загроз. Логічно, що тривожним 

сигналом для підприємства, який приведе до необхідності трансформацій СЕБП, 

буде низька дієвість такої системи та незадовільний рівень економічної безпеки. 

Логіка управлінського рішення буде цілком виправданою: якщо система 

економічної безпеки в її поточному стані не забезпечує належного рівня безпеки та 

має низьку дієвість, то щодо такої системи необхідно внести трансформації. 

Але разом із факторами «позитивного впливу», які сприятимуть 

формуванню відчуття необхідності трансформацій СЕБП, такому відчуттю будуть 

протидіяти обмеженість ресурсів та бюрократизація на підприємстві. За умов 

обмеженості ресурсів та бюрократизації трансформація може звестися до окремих 

несуттєвих змін у функціонуванні СЕБП, які до того ж, можуть мати характер 

зміни форми діяльності, без зміни її сутності.  

Певного пояснення заслуговує вплив фактору низької лояльності персоналу: 

за умов високої лояльності персоналу підприємства він, ототожнюючи свої 

інтереси та інтереси підприємства, буде гостро та особисто сприймати загрози та 

ризики підприємству й відповідним чином буде готовий на них реагувати. Але 

справедлива й зворотна залежність: низька лояльність персоналу приводить до 

того, що персонал підприємства перестає себе асоціювати із підприємством, 

відповідно його увага до всіх питань й покращань у діяльності підприємства 

істотно зменшується, персонал стає незацікавленим у будь-яких трансформаціях. 

Тут щодо економічної безпеки підприємства проявляє себе антропний фактор 

економічної безпеки, який у своєму дослідженні розглянув Є. І. Овчаренко [330]: 
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попри те, що мова йде про економічну безпеку підприємства як самостійного 

економічного агента, і систему економічної безпеки як певну абстракцію, 

насправді приймати рішення щодо трансформацій СЕБП та здійснювати таке 

рішення будуть люди – працівники, керівники та власники підприємства. І від 

їхнього розуміння власних інтересів та ототожнення таких інтересів із діяльністю 

підприємства, сприйняття безпеки, міри ризику буде істотно залежати готовність 

до проведення трансформацій. 

Стримуючими факторами щодо виникнення відчуття необхідності 

трансформацій СЕБП будуть відсутність визнання важливості економічної безпеки 

та діяльності такої системи з боку персоналу підприємства та інших підрозділів й 

відсутність уваги до питань економічної безпеки з боку керівництва. І якщо 

перший названий фактор буде дійсно стримувати таке відчуття необхідності 

трансформації (виступаючи за термінологією, яка запропонована у [371], 

інгібітором відчуття необхідності трансформацій СЕБП), то другий фактор може 

повністю таке відчуття нівелювати. Керовані трансформації СЕБП не 

виникатимуть, якщо керівництво підприємства не створить за допомогою різних 

методів – комунікативних, адміністративних, культурних (у розумінні створення 

організаційної культури підприємства) – таке відчуття.  

Зрозуміло, що кінцевий стан відчуття необхідності трансформацій СЕБП 

буде визначатися не якимось одним фактором, а комбінацією представлених 

факторів та їхнім взаємним впливом. І виникнення відчуття необхідності 

трансформацій СЕБП буде напряму залежати від того, сукупний вплив якої групи 

факторів – «підтримуючих» або «зменшуючих» буде більшим. 

Навіть якщо за результатами впливу факторів, які представлених на рис. 4.6, 

на підприємстві успішно сформовано відчуття необхідності трансформації та 

трансформація СЕБП почалася, це не гарантує її результативності. Така 

результативність також знаходиться під впливом певних факторів, який у вигляді 

поля сил представлений на рис. 4.5., які докладно розглянуто в монографії [188]. 
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Рис. 4.5. Фактори, які впливають на результативність трансформацій СЕБП 

Моделювання впливу факторів на формування необхідності трансформацій  

 

СЕБП та проведення такої трансформації у вигляді поля сил (рис. 4.6, 4.7) 

дозволяє виділити фактори позитивного та негативного впливу, щоб у подальшому 

їх враховувати під час здіснення трансформації, прискорюючи її та збільшуючи її 

результативність.  

Поле сил є доволі наочним та чітко дозволяє розрізнити за характером 

впливу окремі фактори. Втім, його певним обмеженням є те, що воно, по-перше, 

не відображає взаємний вплив виділених факторів, а, по-друге відображає тільки 

вплив факторів першого порядку – таких, які безпосередньо впливають на 

кінцевий об’єкт або явище. 
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Рис. 4.6. Когнітивна карта необхідності трансформацій СЕБП 

 

З метою подолання визначених обмежень для необхідності СЕБП та суто 

трансформацій побудовано когнітивні карти (рис. рис. 4.6, 4.7), які більш точно 

відображають взаємний вплив визначених факторів між собою, вплив інших 

факторів на визначені фактори та їхній вплив на кінцевий результат. 

Слід надати коментар щодо позначень на рис. 4.6 та 4.7. Когнітивні карти 
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процесів або явищ (рис. 4.6, 4.7) з виділенням факторів другого порядку – таких, 

які безпосередньо впливають на необхідність трансформацій або самі 

трансформації не здійснюють, але при цьому впливають на фактори першого 

Значні зміни у 

зовнішньому 

середовищі 

підприємства 

+ 

+ 

Фінансовий стан 

підприємства 
Економічна 

безпека  

підприємства 

Доходність 

діяльності 

підприємства 

Привабливість 

підприємства для рейдерів 

та інших цілеспрямованих 

загроз 

Рівень загроз  

зовнішнього 

середовища 

Заповненість 

ринкової ніші 

Статус 

СЕБП 

Повноваження 

СЕБП 

Ресурси 

СЕБП 

Сприяння СЕБП з 

боку інших 

підрозділів 

Випадки великих 

збитків та актуалізації 

істотних загроз 

Лояльність  

персоналу 

Визнання важливості 

СЕБП персоналом 

підприємства 

Необхідність 

трансформацій 

СЕБП  

Визнання загроз у 

організаційній 

культурі 

Декларовані 

успіхи СЕБП 

Задоволеність 

персоналу СЕБП  

+ 

Дієвість системи 

економічної 

безпеки 

підприємства  

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

- - 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 



256 

порядку, які вже безпосередньо здійснюють вплив на досліджуваний процес або 

явище.  

 

Рис. 4.7. Когнітивна карта трансформацій СЕБП 
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Стрілочками показано вплив одних факторів на інші, а також результуючий 

вплив певних факторів на досліджуване явище або процес. При цьому певний 

фактор може паралельно як впливати на досліджуване явище або процес 

безпосередньо, так і впливати на інший фактор, який здійснює свій вплив. 

Наприклад, на рис. 4.6 управлінська дисципліна, з одного боку, є фактором, який 

безпосередньо (і позитивно) впливає на проведення трансформацій СЕБП. Але 

разом із тим управлінська дисципліна впливає й на міру спротиву змінам на 

підприємстві, яка також є окремим фактором трансформацій СЕБП.  

Позначки «+», «!» або «–» на рис. 4.6 та 4.7 не мають якісної ознаки в 

контексті досліджуваного явища або процесу, вони тільки відображають характер 

впливу одного елемента на рисунку на інший: «+» означає, що зростання фактору, 

який впливає, приводить до зростання фактору, на який здійснюється вплив, або 

кінцевого процесу, або явища, що вивчається (і навпаки, зменшення одного 

фактору приводить до зменшення іншого); «–» означає, що зростання фактору, 

який впливає, приводить до зменшення фактору, на який здійснюється вплив, або 

кінцевого процесу, або явища, що вивчається (і навпаки, зменшення одного 

приводить до збільшення іншого). Наприклад, вплив міри бюрократизації на міру 

спротиву змінам (рис. 4.7) визначено як позитивний (знак «+»); за змістом рис. 4.7 

це не означає, що високу міру бюрократизації процесів на підприємстві варто 

оцінити позитивно, а означає, що зростання міри бюрократизації призводить до 

збільшення міри спротиву. Так само позначка «–» для впливу агентів змін на міру 

спротиву змінам не означає негативний контекст наявності агентів змін, а уточнює, 

що зростання кількості агентів змін приводить до зменшення міри спротиву змінам 

на підприємстві.  

Особливої уваги на рис. 4.7 заслуговує позначка «!». Вона означає, що вплив 

фактору є нелінійним й описується більш складною залежністю. Такими 

факторами на рис. 4.7 є етап життєвого  циклу  СЕБП, фіксований адекватний час 

трансформації, ресурси, які виділяються на проведення трансформації та 

інструментальна підтримка  проведення трансформації. Для названих факторів і 

їхня надмірність, і їхня недостатність негативно вплинуть на проведення 
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трансформацій СЕБП. Наприклад, щодо часу на проведення трансформації 

недостатній час зробить проведення системної трансформації неможливим. Але 

разом із тим, виділення надмірного часу на проведення трансформацій СЕБП 

приведе до нераціонального витрачання ресурсів, уповільнення процесів 

трансформації тощо. Те ж саме справедливо щодо інструментальної підтримки: 

відсутність необхідних управлінських інструментів приведе до оперативних 

помилок, дискоординації під час проведення трансформації тощо. Але 

використання надмірної кількості інструментів «зсуне» фокус управлінської уваги 

від змісту трансформації до процесу управління нею, що також не є позитивним. 

Етап життєвого циклу СЕБП взагалі впливає нелінійно: становлення або розвиток 

такої системи позитивно впливають на можливість проведення трансформацій на 

негативно на міру бюрократизації процесів на підприємстві; але й навпаки зрілість 

або спад такої системи (відповідно до концепції життєвого циклу) приводять до 

укорінення комунікаційних зв’язків, звичних патернів дії тощо й ускладнюють 

проведення трансформацій СЕБП. 

Розроблені когнітивні карти факторів, які впливають на необхідність 

трансформацій СЕБП та проведення такої трансформації (рис 4.6, 4.7) дозволяють 

відстежувати взаємний вплив факторів та моделювати ланцюжки причинно-

наслідкових залежностей щодо формування відчуття необхідності трансформацій 

СЕБП та проведення такої трансформації на підприємстві. Наприклад, підвищення 

важливості категорії безпеки та завдань із забезпечення економічної безпеки 

підприємства для персоналу підприємства приводить до визнання важливості 

системи економічної безпеки персоналом підприємства й дозволяє підвищити 

сприяння СЕБП з боку інших підрозділів, що має позитивний вплив на проведення 

трансформацій (рис. 4.7). Але й інша за якісним характером залежність 

справедлива: зневажання персоналом категорією економічної безпеки приводить 

до відсутності сприяння діяльності системи економічної безпеки та ускладнює 

трансформації. Залежності можуть бути й більш складними. Наприклад, зростання 

доходності підприємства (рис. 4.6) приводить до збільшення його привабливості 

для рейдерів та інших загроз, що веде до зменшення економічної безпеки 



259 

підприємства та до зростання рівня загроз зовнішнього середовища, що також 

впливає на зменшення економічної безпеки підприємства. А зменшення 

економічної безпеки підприємства разом із зростанням загроз приводить до 

необхідності трансформацій СЕБП. Таким чином, на перший погляд 

парадоксально, але зростання доходності підприємства може приводити до 

необхідності трансформацій щодо його системи економічної безпеки. 

Таким чином, для вирішення завдання моделювання трансформацій СЕБП 

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.  

Моделювання трансформацій СЕБП спирається на виділені види таких 

трансформацій: односпрямовану, різноспрямовану, ступінчасту, циклічну, 

спіральну та сигмоїдну. Загальну модель трансформацій СЕБП запропоновано 

формувати на основі сукупності часткових моделей. Щодо кожної з таких 

часткових моделей визначено їхній характер, запропоновано інструменти для 

побудови та уточнено призначення. Показано зв'язок між запропонованими 

частковими моделями в складі загальної моделі трансформацій СЕБП. Для 

висвітлення змісту трансформацій у загальному та конкретному виді необхідними 

є запропоновані модель сценарію трансформацій СЕБП та змістова модель 

трансформацій СЕБП, які заслуговують на своє висвітлення. 

 

4.2. Моделювання сценаріїв трансформації системи економічної безпеки 

підприємства  

 

Після моделювання факторів, які здійснюють вплив на перебіг 

трансформацій СЕБП представляється доцільним у якісному вигляді змоделювати 
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такі трансформації. Основою такого моделювання вибрано комбінування зміни 

кількісних параметрів СЕБП з урахуванням вибраного об’єктно-функціонального 

підходу до представлення змісту системи (рис. 4.8). 
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Рис. 4.8. Комбінування зміни кількісних параметрів СЕБП на основі об’єктно-

функціонального підходу до представлення змісту системи 

 

Кожен з видів елементів системи – об’єкти, суб’єкти, методи або функції – у 

ході трансформацій може або збільшуватися, або зменшуватися з урахуванням 

наявних зв’язків між іншими елементами такої системи. Варто зазначити, що саме 

по собі збільшення або зменшення елементів у складі СЕБП не може бути 

однозначно оцінене або позитивне або негативне без додаткових пояснень. 

Так, наприклад, зменшення кількості суб’єктів впливу у складі системи, з 

одного боку, може розглядатися як передумова скорочення її функціональності; 

але з іншого боку, такі дії можна розглядати як намагання концентрації 

управлінського впливу й зосередження відповідальності щодо забезпечення 

економічної безпеки підприємства на конкретних суб’єктах. Так само, зменшення 

кількості об’єктів управлінської у складі системи економічної безпеки можна 

розглядати водночас і як намагання концентрації зусиль тільки на тих об’єктах, які 

несуть в собі найбільші загрози, і як зменшення дієвості такої системи. Отже, 

кількісна характеристика динаміки елементів у системі економічної безпеки як 

опис модельованих трансформацій без додаткових пояснень не є достатньо 

інформативною.  Але разом із тим комбінування певних змін елементів у структурі 

СЕБП дозволяє розглядати окремі сценарії трансформації. 
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Комбінування динаміки об’єктів та функцій у СЕБП дозволяє визначити сім 

принципових сценарії щодо модельованих трансформацій СЕБП (рис. 4.9). 

Об’єкти + Диверсифікація Екстенсифікація 

Без 

змін 

Функціональна  

редукція 
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стану 
Концентрація 

- Деградація 
Об’єктна 

редукція 

  – Без змін + 

  Функції 

 

Рис. 4.9. Сценарії модельованих трансформацій СЕБП  на основі динаміки 

функцій та об’єктів у складі системи 

 

Характеристика представлених на рис 4.9 сценаріїв подана у додатку К табл. 

К.1. Варто зазначити, що у розробленій карті сценаріїв (рис. 4.9, табл. К.1) немає 

апріорі «добрих» або «поганих» сценаріїв. І не можна стверджувати, що, 

наприклад, сценарій об’єктної редукції є кращим за сценарій екстенсифікації, або 

сценарій деградації в усіх умовах є негативним та поганим для підприємства 

підприємства, хоча такий сценарій й свідчить про зменшення як кількості 

охоплених об’єктів, так і кількості здійснюваних функцій. Кожен із виділених 

сценаріїв трансформацій СЕБП у принципі має як переваги, так і недоліки 

(додатку К табл. К.2.).  

Представлені сценарії трансформацій СЕБП достатньо тісним чином 

пов’язані між собою, й один сценарій може за певних умов переходити в інший. 

Зв'язок між виділеними сценаріями представлено на рис 4.10. Кожен зі сценаріїв 

трансформацій СЕБП може переходити в «сусідні» сценарії. Така інформація є 

корисною для здійснення керованих трансформацій із переходом одного сценарію 

у інший, відстеження динаміки функцій та об’єктів у системі економічної безпеки 

підприємства. Також така інформація може бути використана для коригування 

трансформацій СЕБП у разі виникнення впливу додаткових факторів, впливу 

нових обставин щодо здійснення таких трансформацій тощо. 
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Рис. 4.10. Зв’язки між сценаріями трансформацій СЕБП  на основі динаміки 

функцій та об’єктів у складі системи 

 

У разі наявності декількох сценаріїв трансформацій СЕБП логічним постає 

питання щодо вибору певного з таких сценаріїв. Безумовно, управлінське рішення 

з боку керівництва або власників підприємства є достатньою передумовою для 

вибору будь-якого сценарію, втім слід враховувати й певні об’єктивні фактори 

такого вибору. Загальна схема впливу різних факторів на вибір сценарію 

трансформацій СЕБП  представлена на рис. 4.11.  

З одного боку, на вибір сценарію трансформацій СЕБП об’єктивно 

впливають прийняті на підприємстві управлінські рішення. Управлінський вплив з 

боку керівництва підприємства напряму визначає той сценарій, який очікується до 

виконання щодо трансформацій. Але разом із тим не можна відкидати й вплив 

зовнішнього середовища, яке як впливає напряму, так і визначає об’єктивні 

фактори впливу. А вже такі фактори також впливають на сценарій трансформації 

системи економічної безпеки. Отже, з одного боку, вибір такого сценарію є 

суб’єктивним, оскільки залежить від управлінського впливу з боку керівництва 

підприємства. З іншого боку, існують об’єктивні передумови вибору того чи 

іншого сценарію, які від керівництва підприємства залежать опосередковано або 

не залежать взагалі. 
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Рис. 4.11. Схема впливу факторів на вибір сценарію трансформацій СЕБП   

на основі динаміки функцій та об’єктів у складі системи 

            

Із використанням сценарного аналізу виявлено фактори, які впливають на 

доцільність вибору певного сценарію трансформацій СЕБП. Такі фактори та 

характер їхнього впливу подані у табл. К.3 додатку К. 

Щодо табл. К.3 додатку К доцільно надати декілька коментарів. По-перше, 

фактично з представлених сценаріїв три у більшості випадків є в контексті 

розвитку СЕБП позитивними (екстенсифікація, диверсифікація, концентрація), 

хоча й не обов’язково доцільними за різних умов впливу визначених факторів. 

Інші три сценарії (об’єктна редукція, функціональна редукція, деградація) є в 

контексті розвитку такої системи негативними. Сценарій збереження існуючого 

стану є рівноважним. 

Вплив представлених факторів на доцільність вибору того чи іншого 

сценарію є тріальним (табл. К.3 додатку К): фактор може позитивно впливати на 

доцільність вибору певного сценарію, негативно впливати, або взагалі не мати 

впливу щодо певного сценарію. Є фактори односпрямованого та двоспрямованого 

впливу. До факторів односпрямованого впливу відносяться наявність агентів змін, 

зацікавленість вищого керівництва у діяльності СЕБП та повноваження СЕБП: 

позитивна динаміка таких факторів не сприяє вибору жодного із сценаріїв, але 

негативна динаміка протидіє окремим сценаріям. Це пояснюється тим, що 

наявність агентів змін та підтримка з боку вищого керівництва (у разі його 
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зацікавленості) не зумовлюють вибір жодного сценарію, але є необхідними 

умовами для реалізації сценаріїв розвитку для СЕБП.  

Зростання агресивності зовнішнього середовища та кількості загроз 

(реальних або прогнозованих), так само як і збільшення коштів на функціонування 

СЕБП сприяють вибору сценаріїв розвитку СЕБП (екстенсифікація, концентрація, 

диверсифікація), у той час як зменшення впливу названих факторів не відкидає 

такі сценарії у принципі, але часто робить їх недоцільними. Але разом із тим 

зменшення кількості загроз для підприємств та зменшення коштів для 

підприємства не сприяє вибору сценаріїв зменшення функціональності СЕБП 

(деградації та редукції), а робить тільки вибір таких сценаріїв індиферентним.  

Певною мірою лінійно впливають на вибір сценаріїв трансформацій СЕБП 

такі фактори, як розмір підприємства та кількість здійснюваних видів діяльності. 

Зростання таких факторів викликає доцільність розвитку та зростання 

функціональності СЕБП, зменшення – сприяє доцільності вибору окремих 

сценаріїв редукції щодо такої системи, оскільки загальне зменшення розміру 

підприємства, масштабу його діяльності, диверсифікації щодо видів діяльності вже 

не вимагає розвиненої системи економічної безпеки, яка охоплює значну кількість 

функцій щодо кола об’єктів.  

Так само лінійно на вибір сценаріїв впливає й життєвий цикл самої системи 

економічної безпеки підприємства. Ідея життєвого циклу є універсальною, а його 

об’єктами є не тільки підприємство, продукт або ринок, але, як доведено у [45], й 

підсистеми підприємства. Етапи зародження або зростання СЕБП сприяють 

вибору сценаріїв розвитку (екстенсифікації, диверсифікації або концентрації), 

причому часто такий вибір може проходити й поза межами формального 

управлінського впливу, коли така система буде розвиватися відповідно до 

об’єктивних закономірностей життєвого циклу навіть без коригуючого 

суб’єктивного впливу. І навпаки етапи зрілості або спаду сприятимуть 

виникненню відповідних сценаріїв трансформації (деградації або редукції). І знову 

ж таки така схильність до відповідних сценаріїв буде проходити поза межами 

формального управлінського впливу. Етапи життєвого циклу СЕБП сприяють або 
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протидіють вибору певного сценарію трансформації, але не є визначально 

догматичними, і завданням керівництва підприємства є правильне використання 

певного етапу життєвого циклу СЕБП для спрощення та прискорення реалізації 

трансформації такої системи за певним сценарієм. 

Нарешті, фактори ємності ринку та конкуренції здійснюють 

опосередкований вплив на вибір сценарію трансформацій СЕБП, але від цього 

такий вплив не стає менш відчутним. Зростання ємності ринку не створює 

передумов для вибору окремих сценаріїв, хоча й протидіє вибору сценаріїв 

збереження стану та деградації, оскільки очевидно, що таке збільшення приведе до 

виникнення нових можливостей, до яких підприємство має бути готовим; 

натомість зменшення ємності ринку приведе до посилення суперечностей та 

виникнення додаткових загроз, що потребує вибору певних сценаріїв 

трансформацій СЕБП. 

Щодо конкуренції як фактору зовнішнього середовища слід сказати таке. 

Зменшення конкуренції не створює передумов для вибору певних сценаріїв для 

СЕБП, навіть сценаріїв щодо спрощення системи. Але посилення конкуренції 

очевидно потребуватиме додаткових зусиль з боку трансформацій СЕБП та її 

розвитку у вигляді вибору відповідних сценаріїв. 

У числі факторів вибору модельованих трансформацій СЕБП свідомо не 

враховано міру дієвості СЕБП у її поточному стані. Але вибір щодо трансформацій 

у такому разі є бінарним, зважаючи на той факт, що такі трансформації у системі 

економічної безпеки не є самоціллю, не є примхою вищого керівництва, а тільки 

спрямовані на забезпечення виконання такою системою свого призначення. Якщо 

СЕБП виконує своє призначення, убезпечує підприємство від загроз, ризиків та 

їхніх наслідків, і готова до реагування на очікувані ймовірнісні загрози, то 

здійснення трансформацій у такій системі є зайвим. Але, з іншого боку, якщо така 

система не може впоратися із існуючим рівнем загроз, то її трансформація є вкрай 

доцільною, незважаючи на вплив інших факторів. Такі інші фактори, представлені 

у табл. К.4 додатку К, можуть спростити вибір доцільного сценарію 

трансформації, але не впливають на її необхідність.  
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Трансформації щодо СЕБП з урахуванням вибраної об’єктно-

функціональної форми її представлення у вигляді відповідних сценаріїв (рис. 4.12) 

очевидно стосуватимуться не тільки виконуваних функцій та охоплюваних 

об’єктів, але й суб’єктів та використовуваних методів у такій системі. І якщо 

комбінування динаміки функцій та об’єктів у складі СЕБП відповідає здебільшого 

на питання змісту дії та її предмету – що здійснюється в СЕБП (функції) та що є 

точкою прикладання управлінської уваги (об’єкти), то комбінування динаміки 

суб’єктів та методів у складі такої системи відповідає на питання способу дії – як 

здійснюється (методи), та ким здійснюється (суб’єкти). Комбінування динаміки 

суб’єктів та методів управління у складі СЕБП та виникнення відповідних 

сценаріїв трансформації такої системи подано на рис. 4.12. Характеристика 

представлених на рис 4.12 сценаріїв подана у табл. К.4 додатку К. 

Суб’єкти  
+ Суб’єктне примноження   

Управлінський 

морфогенез  

Без 

змін 

Інструментальна 

редукція 

Збереження 

стану Інструментальний 

морфогенез 
- 

Управлінська  

примітивізація   

Суб’єктне 

згортання  

  – Без змін + 

  Методи 

   

Рис. 4.12. Сценарії модельованих трансформацій СЕБП на основі динаміки 

суб’єктів та методів у складі системи  

 

У табл. К.4 додатку К для сформованих трансформацій СЕБП на основі 

динаміки суб’єктів та методів у складі СЕБП поняття різноманітності 

управлінських реакцій та управлінської різноманітності розглядається у розумінні 

широковідомого в кібернетиці принципу необхідної різноманітності У. Ешбі, 

згідно якого для управління необхідно, щоб різноманітність керуючої системи 

була вище, ніж різноманітність керованої системи або (інше формулювання) для 

керованого стану будь-якої системи необхідно, щоб на будь-який варіант впливу, 

який спроможний вивести систему з бажаного стану, існувала реакція, яка б 

повертала систему до бажаного стану. Тому для результативності управлінського 
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впливу СЕБП та виконання її призначення її управлінська різноманітність є дуже 

важливою. 

Як і сценарії трансформацій СЕБП, що виникають внаслідок зміни 

виконуваних функцій та охоплених об’єктів у складі СЕБП, сценарії 

трансформацій, які формуються внаслідок зміни використовуваних методів 

управління або суб’єктів у складі СЕБП також не можна однозначно назвати 

«добрими» або «поганими», кожен із таких сценаріїв є доцільним за певних умов, 

має свої переваги та недоліки (табл. К.5 додатку К). Безумовно сценарії 

управлінського морфогенезу або інструментального морфогенезу, на перший 

погляд, є завжди найкращим вибором, ніж сценарій управлінської примітивізації, 

оскільки можна очікувати, що зростання кількості використовуваних 

управлінських інструментів у СЕБП та нарощення кількості суб’єктів в ній мають 

вести до зростання її функціональності. 

Але разом із тим управлінський морфогенез веде до додаткових витрат, 

дискоординації дій між окремими суб’єктами у СЕБП й навіть можливості 

конкуренції між ними, а згодом, може вести й до виникнення диспропорцій на 

рівні підприємства в цілому, коли СЕБП буде мати надсистемний статус для 

підприємства та поступово поглинатиме інші функціональні підсистеми. Отже, на 

перший погляд позитивний управлінський морфогенез може привести й до 

виникнення вже розглянутих патологій у СЕБП. Тому кожен із розглянутих 

сценаріїв трансформацій СЕБП має як свої переваги, так і певні потенційні 

недоліки (табл. К.5 додатку К). 

Сценарії трансформацій СЕБП на основі динаміки використовуваних 

методів управління та суб’єктів у складі такої системи, взаємопов’язані, й можуть 

переходити в часі один в інший (рис. 4.13). Неможливо змінити такий сценарій 

одразу, так само як і неможливо перейти від певного сценарію трансформацій 

СЕБП до будь-якого сценарію, перехід є можливим тільки до пов’язаного 

сценарію (рис. 4.13). 
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Рис. 4.13. Зв’язки між сценаріями трансформацій СЕБП на основі динаміки 

суб’єктів та методів у складі такої системи 

 

На відміну від сценаріїв трансформацій СЕБП у парі «функції-об’єкти» вибір 

сценаріїв трансформацій СЕБП у парі «методи–суб’єкти» є більш суб’єктивним у 

тому плані, що він більшою мірою залежить від тих управлінських рішень, які 

приймаються на підприємстві. Але разом із тим, як і щодо сценаріїв СЕБП на 

основі динаміки об’єктів та функцій у складі такої системи, можна виділити окремі 

фактори, які здійснюють вплив на збільшення або зменшення суб’єктів та методів 

у складі СЕБП, сприяючи реалізації певного сценарію трансформацій у цьому 

напрямі (табл. К.6 додатку К). Слід підкреслити, що вплив таких факторів не має 

«зобов’язуючого» характеру, а тільки створює доцільність збільшення або 

зменшення кількості певних елементів у складі СЕБП. Остаточне рішення, 

особливо щодо коригування суб’єктів у складі СЕБП залишається за керівництвом 

підприємства  

Коментуючи виділені фактори вибору сценаріїв трансформацій СЕБП на 

основі динаміки суб’єктів та методів у СЕБП, слід сказати таке. Очевидно, що 

істотним чином на вибір використовуваних методів у складі СЕБП (зменшення або 
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збільшення кількості таких методів) впливає характер загроз в діяльності 

підприємства. Нові загрози потребують розширення інструментальної бази 

управління, залучення додаткових суб’єктів і разом із тим протидіють вибору 

сценаріїв, що передбачають зменшення кількості суб’єктів та методів управління у 

складі СЕБП. Натомість існуючі загрози в діяльності підприємства створюють 

умову рівноважного вибору – не сприяють та не протидіють вибору жодного 

сценарію. 

Беручи до уваги, що організацію можна розглядати і з політичної точки зору, 

як систему влади [313], певний вплив на вибір сценаріїв трансформацій СЕБП 

здійснює й необхідність деконцентрації влади на підприємстві. Якщо з певних 

причин існує необхідність розділення повноважень, то доцільними є сценарії, які 

передбачають збільшення кількості суб’єктів у складі СЕБП, і навпаки. Якщо ж 

такої необхідності немає, то це не впливає на вибір сценаріїв трансформацій 

СЕБП. Надмірна концентрація владних повноважень у підрозділу, який уособлює 

СЕБП може привести до негативних наслідків: домінування СЕБП у складі 

функціональних підсистем підприємства аж до виникнення патології, пов’язаної із 

пріоритизацією економічної безпеки підприємства або над системним статусом 

СЕБП.  

Логічно, що на підприємстві в складі СЕБП методи є можливими до 

використання тільки у разі достатньої кваліфікації персоналу підприємства. Тому 

зростання або зменшення такої кваліфікації здійснює вплив на доцільність вибору 

певних сценаріїв трансформацій СЕБП. Зростання кваліфікації забезпечує 

можливість використання додаткових методів, і навпаки зменшення кваліфікації 

не дозволяє використовувати нові методи, негативно впливає на можливість 

зменшення суб’єктів у складі СЕБП (за умови збереження функціональності такої 

системи). 

Свій вплив здійснює й кількість  коштів, які на підприємстві виділено на 

забезпечення економічної безпеки. Зростання таких коштів дозволяє вибирати 

сценарії трансформацій СЕБП, які передбачають нарощування управлінського 

інструментарію, збільшення кількості суб’єктів управління у складі СЕБП тощо. 



270 

Навпаки зменшення таких коштів протидіє названим сценаріям й стимулює 

сценарії трансформації, за змістом яких передбачається зменшення кількості 

суб’єктів та методів у СЕБП. 

Одним із ключових факторів вибору сценаріїв трансформацій СЕБП є 

зацікавленість вищого керівництва та власників у діяльності СЕБП. Така 

зацікавленість впливає не тільки на динаміку функцій та об’єктів у складі СЕБП, 

але має свій вплив й щодо суб’єктів та методів. Наявність такої зацікавленості 

дозволяє здійснювати комплексний розвиток СЕБП у вигляді нарощування 

управлінського інструментарію та зростання кількості діючих у складі СЕБП 

суб’єктів. Відсутність зацікавленості провокує регресійні сценарії трансформацій 

щодо СЕБП у вигляді поступового зменшення використовуваного управлінського 

інструментарію та/або кількості суб’єктів у складі СЕБП.  

Нарешті, під час вибору сценаріїв трансформацій СЕБП слід враховувати 

поточну результативність СЕБП у окремих випадках реагування на  виявлені 

загрози. Достатній її рівень фактично свідчить про відсутність необхідності 

комплексного розвитку СЕБП, оскільки й поточний її стан дозволяє виконувати 

призначення такої системи. Тобто з функціональної точки зору немає об’єктивної 

необхідності у трансформаціях СЕБП. Вибір інших зазначених сценаріїв у разі 

достатньої результативності СЕБП у окремих випадках реагування на  виявлені 

загрози  є рівноважним, тобто у такій ситуації жоден із сценаріїв не є більш 

привабливим за інший. Ситуація змінюється, коли аналізована поточна 

результативність СЕБП є недостатньою – у такій ситуації, зрозуміло, що 

необхідним є вибір такого сценарію, який дозволить наростити функціональність 

аналізованої системи за рахунок збільшення кількості використовуваних методів 

або задіяних суб’єктів. І навпаки вибір сценаріїв редукції, згортання або 

примітивізації у такій ситуації є вкрай недоцільним – якщо в поточному стані 

СЕБП не може впоратися із наявним рівнем загроз, то будь-яке спрощення такої 

системи тільки ще більше загострить таку ситуацію. 

Більш повно варіанти модельованих трансформацій СЕБП на підставі 

елементів, які розглянуті у складі такої системи, можуть бути представлені у 
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вигляді проекції  кубу у багатовимірному просторі (гіперкубу у чотиривимірному 

просторі) на площину (рис. 4.14). 

 

Рис. 4.14. Візуалізація можливої динаміки елементів  

СЕБП в ході її трансформації 

 

Зрозуміло, що наочно представити у графічному вигляді проекцію тесеракту 

на площину не є можливим, тому всі комбінації динаміки його складників можна 

розглядати або послідовно, або у табличному вигляді, що й зроблено шляхом 

формування сценаріїв трансформацій на основі матричного аналізу окремих 

елементів СЕБП. У аналітичному вигляді всі модельовані трансформації можна 

представити, якщо скористатися таблицями перебору варіантів. Наприклад, для 

визначених чотирьох основних елементів СЕБП у межах прийнятого об’єктно-

функціонального підходу до її розуміння (об’єкти, суб’єкти, методи, функції) у 

разі трьох можливих станів кожного з елементів кількість можливих комбінацій 

складатиме 81. З урахуванням того, що кількість сценаріїв попарно для пар 

«функції-об’єкти» та «методи-суб’єкти» складає 7 (для кожної пари), загальна 

кількість сценаріїв щодо системи економічної безпеки конкретного підприємства 

складатиме 49. 

Для конкретного підприємства доцільно встановити той сценарій, який є 

найбільш виправданим з урахуванням поставлених цілей трансформацій СЕБП, 

– 

+ 
Суб’єкт
и  

Функції  

+ – 

Методи 

Об’єкти  

+ 
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розглянутих переваг та недоліків збільшення або зменшення кількості методів та 

суб’єктів у складі такої системи, та факторів, які впливають на вибір окремих 

сценаріїв трансформації.  

Вибір певного сценарію трансформацій СЕБП у вигляді комбінування 

сценаріїв в парах «суб’єкти-методи» та «об’єкти-функції» очевидно приведе до 

зміни консеквентів такої трансформації у вигляді зростання або зменшення 

виділених характеристик такої системи. Такі зміни подані в табл. 4.6.  

Таблиця 4.6 

Характеристика зміни консеквентів трансформацій СЕБП 

під впливом вибраних сценаріїв трансформацій (запропоновано автором) 
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Екстенсифікація -/+/+/+ -/+/+/+ +/+/+/+ +/+/+/* +/+/+/* +/*/*/- +/-/*/- 

Концентрація -/+/+/+ -/+/+/+ -/+/+/* */+/*/* +/*/*/* +/*/*/- +/-/*/- 

Диверсифікація */+/+/+ */+/+/+ +/+/*/* +/+/*/* +/*/*/* +/-/*/- +/-/-/- 

Збереження 

стану 

-/+/+/+ -/+/*/+ +/+/*/* */*/*/* +/*/*/* +/-/-/- +/-/-/ 

Функціональна  

редукція 

-/+/+/+ +/+/*/+ */*/*/* -/-/*/* */-/*/* +/-/-/- +/-/-/* 

Об’єктна 

редукція 

+/*/*/+ -/*/*/+ +/*/*/* */-/-/* */-/-/* -/-/-/- -/-/-/- 

Деградація -/*/*/+ -/*/-/* */*/-/* */-/-/* +/-/-/* */-/-/- */-/-/- 

 

Щодо табл. 4.6 слід надати певні пояснення. На перетинанні окремих 

визначених сценаріїв трансформації у СЕБП надано характеристику зміни окремих 

консеквентів трансформацій у СЕБП, зокрема егресії, інгресії, пріоритизації та 

об’єктивізації (у такій послідовності). Докладно опис кожної з характеристик 

СЕБП представлено у п. 2.4. Результат комбінування сценаріїв змісту та предмету 
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дії та способу дії у СЕБП визначено на основі причинно-наслідкового  та 

сценарного аналізу. 

Позначка «+» характеризує збільшення характеристики СЕБП  внаслідок 

впливу комбінації сценаріїв трансформації; позначка «–» характеризує зменшення 

такої характеристики; позначка «*» характеризує відсутність впливу комбінації 

сценаріїв трансформації у СЕБП на її характеристику або неможливість 

встановлення впливу такої комбінації у загальному випадку. Отже, наприклад, 

оцінку «+/-/*/+» за певною комбінацією сценаріїв трансформацій СЕБП слід 

трактувати як зростання егресії, зменшення інгресії, відсутність прямого впливу на 

пріоритизацію та зростання об’єктивізації СЕБП. 

Усі сценарії трансформацій розташовані зліва направо та зверху вниз від 

зростання елементів СЕБП до їхнього зменшення. Розглядаючи певні 

закономірності щодо зміни консеквентів трансформацій СЕБП (табл. 4.6), слід 

зазначити, що майже всі консеквенти (крім егресії) зменшуються з верхнього 

лівого кута таблиці до правого нижнього. Проведення трансформацій СЕБП, які 

свідчать про ускладнення такої системи (зростання кількості різних елементів) 

майже завжди веде до зростання пріоритизації такої системи, визнання 

економічної безпеки пріоритетом у діяльності підприємства, зростання кількості 

зв’язків у системі підприємства щодо забезпечення економічної безпеки, виділення 

та набуття самостійності підрозділом, який таку безпеку забезпечує тощо. Міра 

егресії залежить від кількості суб’єктів у складі системи – причому зростання такої 

кількості зменшує міру егресії (й навпаки).  

Слід ще раз підкреслити, що апріорі «поганих» та апріорі «добрих» сценаріїв 

трансформацій СЕБП немає: іноді й деградація та управлінська примітивізація 

такої системи є на певний час доцільними, й не завжди екстенсифікація такої 

системи є позитивною. Так само, всі консеквенти таких трансформацій (егресія, 

інгресія, пріоритизація та об’єктивізація не є екстремумними показниками, тобто 

не повинні сягати максимуму або мінімуму. Для дієвого функціонування СЕБП 

необхідним є певний обґрунтований середній рівень таких консеквентів, що слід 
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обов’язково брати до уваги під час моделювання трансформацій СЕБП та вибору 

певних сценаріїв таких трансформацій. 

Коментуючи вибір певних сценаріїв щодо трансформацій СЕБП, слід 

обов’язково щодо таких сценаріїв розглянути зростання  або зменшення 

функціональності та дієвості СЕБП внаслідок проведених трансформацій. Такий 

аналіз проведений у табл. 4.7. 

Таблиця 4.7 

Характеристика зміни функціональності та дієвості діяльності СЕБП під 

впливом вибраних сценаріїв трансформацій (запропоновано автором) 
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Екстенсифікація +++

+ 
+++ ++ ++ + * * 

Концентрація +++ ++ ++ + + * - 

Диверсифікація ++ ++ + + * - - 

Збереження 

стану 
++ + + * - - -- 

Функціональна  

редукція 
+ + * - - -- -- 

Об’єктна 

редукція 
* * - - -- -- --- 

Деградація * - - -- -- --- ---- 

 

Пояснення до табл. 4.7: «+» характеризує зростання функціональності та дієвості СЕБП; 

кількість позначок «+» характеризує міру зростання; «-» характеризує зменшення 

функціональності та дієвості СЕБП; кількість позначок «-» характеризує міру зменшення СЕБП; 

«*» характеризує відсутність явної ідентифікованої зміни функціональності СЕБП або 

неможливість її встановлення в загальному випадку. 

 

Як і щодо зміни окремих консеквентів трансформацій СЕБП, у табл. 4.7 

спостерігається чітка залежність дієвості та функціональності такої системи від 

окремих сценаріїв трансформації: така дієвість зменшується з лівого верхнього 

кута матриці сценаріїв до правого нижнього. 
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Щодо комбінування окремих сценаріїв трансформації у СЕБП доволі легко 

визначити характер та міру зміни функціональності та дієвості системи 

економічної безпеки підприємства: наприклад, очевидно, що зростання всіх 

елементів системи приведе до покращення якісних та кількісних її характеристик, і 

тому комбінування екстенсифікації та управлінського морфогенезу очевидно 

приведе до збільшення дієвості СЕБП. 

Так само, як комбінування сценаріїв редукції із суб’єктним згортанням або 

примітивізацією очевидно приведе до зменшення дієвості СЕБП (міра такого 

зменшення залежить від конкретних сценаріїв та представлена у табл. 4.7). Але 

щодо комбінування певних сценаріїв залишається певна невизначеність, яка 

представлена у допоміжній діагоналі сформованої матриці (табл. 4.7). 

Наприклад, у загальному випадку чітко встановити характер змін у разі 

комбінування сценаріїв диверсифікації та інструментальної редукції або об’єктної 

редукції та суб’єктного примноження неможливо, оскільки в такому разі 

збільшення складу одних за змістом елементів СЕБП буде компенсуватися з точки 

зору дієвості зменшенням інших (і навпаки).  

Потребує висвітлення така важлива характеристика комбінування сценаріїв 

трансформацій СЕБП, як гармонійність: окремі з визначених сценаріїв 

трансформацій доволі збалансовано поєднуються між собою й можуть бути без 

зайвих зусиль впроваджені у СЕБП. Але інші сценарії щодо змісту та предмету дії 

та способу дій можуть бути впроваджені лише з додатковими зусиллями, оскільки 

погано відповідають один одному. Тому висвітлення гармонійності комбінування 

таких сценаріїв  є важливим питанням у моделювання трансформацій СЕБП з 

метою їхнього подальшого впровадження на підприємстві. У монографії [188] 

докладно представлена характеристика гармонійності комбінування окремих 

сценаріїв трансформацій СЕБП між собою. Очевидно, бажано, щоб вибрані 

сценарії трансформацій СЕБП були гармонійними, що створює можливості під час 

моделювання трансформацій СЕБП поєднувати збалансовані між собою зміни 

елементів такої системи. 



276 

Таким чином, в роботі удосконалено методологічний підхід до моделювання 

сценарїїв трансформацій СЕБП шляхом комбінування виділених елементів такої 

системи відповідно до вибраного об’єктно-функціонального принципу її 

представлення. Комбінування об’єктів, суб’єктів, методів та функцій у складі 

системи дозволяє розглядати різні сценарії її трансформації. Це дало змогу 

визначити динаміку об’єктів, функцій, методів захисту та суб’єктів захисту, 

описати кожний з таких сценаріїв, виділити його переваги та недоліки. 

Дослідженно зміни характеристик СЕБП у разі комбінування визначених 

сценаріїв, а також визначення функціональності, дієвості та гармонійності 

трансформації для побудованих комбінацій сценаріїв. Щодо кожного з 

запропонованих сценаріїв надано його характеристику, розглянуто переваги й 

недоліки у контексті забезпечення функціональності системи економічної безпеки 

підприємства та показано зв’язки між такими сценаріями. Для вибору у ході 

моделювання трансформацій СЕБП розглянутих сценаріїв трансформацій на 

основі комбінування динаміки елементів у складі такої системи запропоновано 

сукупність факторів, та показано вплив кожного з таких факторів на вибір 

можливих сценаріїв трансформації системи економічної безпеки підприємства. 

Розроблена модель сценарію трансформацій СЕБП дозволяє представити 

зміст таких трансформацій у загальному випадку, надати характеристику окремим 

елементам у складі СЕБП, але для більш докладного висвітлення конкретного 

змісту таких трансформацій необхідною є змістова модель трансформацій СЕБП. 

 

4.3. Моделювання змісту трансформацій системи економічної безпеки 

підприємства 

 

Після моделювання впливу причин виникнення трансформацій СЕБП, 

моделювання впливу факторів, які впливають на перебіг таких трансформацій, 

моделювання сценаріїв зміни елементів СЕБП для конкретизації змісту 

трансформацій доцільно здійснити його моделювання. Основою такого 

моделювання є вибраний об’єктно-функціональний підхід до відображення СЕБП, 
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запропонована абстрактно-символьна нотація змісту СЕБП та встановлений 

аналітичний зв'язок між окремими елементами сформованого тезаурусу СЕБП.  

Враховуючи ключові елементи тезаурусу СЕБП, зокрема елементи ,,,T , 

які описані у пп. 4.1, можна описати співвідношення між станом СЕБП у різний 

момент часу трансформаціями СЕБП в такий спосіб: 

smof ,,,  (4.1) 

smof ,,,  (4.2) 

res cont, s,T  (4.3) 

res cont, s, , (4.4) 

 

де f – (від англ. functions) функції, виконувані в системі економічної безпеки 

підприємства; 

o – (від англ. objects) об’єкти захисту у системі економічної безпеки 

підприємства; 

m – (від англ. methods) методи, які використовуються в системі економічної 

безпеки підприємства, для  захисту об’єктів;  

s – (від англ. subjects) суб’єкти впливу у складі СЕБП (для опису СЕБП 

суб’єкти в складі СЕБП, для опису загроз або деформуючого впливу на 

функціонування та стан системи економічної безпеки підприємства суб’єкти 

формування таких загроз або створення деформуючого впливу); 

T – (від англ. threats) – загрози діяльності підприємства; 

cont (від англ. content) – зміст загроз або деформуючого впливу, який 

розглядається для актуалізації загроз діяльності підприємства або деформуючого 

впливу на функціонування та стан системи економічної безпеки підприємства; 

res (від англ. results) – результати (актуалізації загроз діяльності 

підприємства або деформуючого впливу на функціонування та стан системи 

економічної безпеки підприємства); 

 – трансформації системи економічної безпеки підприємства; 

 – стан системи економічної безпеки підприємства;  
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 –деформуючий вплив на функціонування та стан системи економічної 

безпеки підприємства. 

Більш докладно розуміння та зміст ,,,T  та їхнє співвідношення 

представлено у пп. 4.1. Відповідно, якісний опис представлених у формальній 

нотації формул 4.1-4.4, який й є основою моделювання трансформацій СЕБП, 

полягає в такому. СЕБП може бути представлена як поєднання функцій, об’єктів, 

методів захисту та суб’єктів захисту в складі такої системи. Трансформація 

системи економічної безпеки підприємства структурно розглядається як різниця 

двох її станів в різні моменти часу. Відповідно, трансформацію СЕБП можна 

розглядати як зміну комбінації функцій, об’єктів, методів захисту та суб’єктів 

захисту у різні моменти часу. Загрози, які впливають на діяльність підприємства, 

запропоновано описувати шляхом уточнення суб’єкта загрози, змісту самої 

загрози та результату, до якого може призвести її реалізація. Зміст та результат 

реалізації загрози можна описати у довільній формі, але бажано, із використанням 

кількісних показників, наприклад, показників погіршення результатів діяльності 

підприємства, у тому числі фінансових результатів. Використання довільної форми 

дозволяє максимально повно описати зміст самої загрози та можливий результат її 

реалізації. Зміст деформуючого впливу на функціонування та стан системи 

економічної безпеки підприємства також запропоновано описувати в довільній 

формі із уточненням, як і щодо окремих загроз для діяльності підприємства, 

суб’єктів такого деформуючого впливу, його змісту та наслідків для СЕБП та 

підприємства в цілому.  

Використання запропонованого представлення СЕБП дозволяє формально 

описати стан системи, здійснити моделювання її змісту на основі послідовного 

уточнення переліку запропонованих елементів із урахуванням їхнього 

комбінування, описати та змоделювати трансформації СЕБП у вигляді зміни 

складу її елементів або їхнього комбінування. 

Моделювання трансформацій СЕБП не є самометою, а виступає засобом 

забезпечення її дієвості та результативності функціонування. Тому її 

трансформації спрямовані, у тому числі, на забезпечення адекватної відповіді 


