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системи на загрози діяльності підприємства. І для кожної TT  повинен існувати 

smofe ,,, , певна «вибірка» елементів системи, які в комбінації дозволять 

забезпечити «відповідь» системи економічної безпеки підприємства на загрозу у 

внутрішньому або зовнішньому середовищі підприємства з метою нівелювати таку 

загрозу. Якщо такої «вибірки» в системі економічної безпеки підприємства немає, 

то її в ході моделювання трансформацій слід «добудувати» з урахуванням наявних 

описаних   та отримати готову часткову  для такої системи.  Крім того, що 

основою моделювання трансформацій системи економічної безпеки підприємства 

є забезпечення відповіді на окремі загрози діяльності підприємства, слід 

обов’язково враховувати рівень агресивності та турбулентності зовнішнього 

середовища. Чим більш агресивним, мінливим, змінюваним є зовнішнє 

середовище підприємства, тим в цілому більш дієвою має бути система його 

економічної безпеки.  

Аналітично поточний стан СЕБП  на момент часу T0 з урахуванням 

прийнятого об’єктно-функціонального представлення такої системи можна надати 

у матричному вигляді m як m =[f*o]. Зазначимо, що більш повним 

представленням є m =[f*o*m*s], але таке представлення є зручним тільки для 

математичного опису у багатовимірному просторі, для унаочнення інформації та її 

стислого представлення воно є незручним. У кожній клітині сформованої 

матриці m =[f*o] з аналітичної точки зору представлена міра виконання функції, 

виконуваної у СЕБП, f стосовно об’єкта o. Така міра може бути різною за 

характером – плановою, діагностованою, цільовою. Якщо вибрано діагностований 

характер матриці m =[f*o], то вона описує фактичний стан СЕБП. Такий стан може 

бути отриманий  за допомогою запропонованих у розділі 3 процедур 

діагностування трансформацій СЕБП. Якщо вибрано цільовий характер 

матриці m =[f*o], то вона описуватиме майбутній стан СЕБП. Відповідно  

для цільової та фактичної матриці m =[f*o] й відображатиме необхідні 

трансформації СЕБП, які можна змоделювати на основі запропонованої 

символьної нотації та синтаксису елементів тезаурусу СЕБП. Фактична матриця 
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m =[f*o] може бути отримана за результатами діагностування трансформацій 

системи економічної безпеки підприємства із використанням запропонованого у 

розділі 3 інструментарію. Цільова матриця m =[f*o] може бути отримана на основі 

виконання умови, що для кожної TT  повинен існувати набір елементів СЕБП  

smofe ,,, .  

Отже, моделювання змісту трансформацій СЕБП з урахуванням прийнятої 

об’єктно-функціональної форми її представлення, враховуючи, що фактична 

матриця m =[f*o] є відомою за результатами проведеного діагностування,  

зводиться до визначення цільової матриці m =[f*o] та встановлення на її основі 

 із уточненням необхідної міри деталізації для кожного об’єкта або функції 

у складі системи економічної безпеки підприємства. Графічно аналітичну форму 

представлення СЕБП надано у табл. 4.8.  

Таблиця 4.8 

Аналітична форма представлення СЕБП на основі  

об’єктно-функціонального підходу 

  Загальні функції Спеціальні функції 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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 I               

II               

III               

IV               

V               

VI               

VII               

VIII               

…               

XIV               

 

Пояснення до табл. 4.8: арабськими цифрами позначені такі функції, виконувані у СЕБП:  

1 – планування; 2 – аналітична; 3 – облік; 4 – прогнозування; 5 – контроль; 6 – організація; 7 – 

регулювання; 8 – цілепокладання; 9 – моніторинг; 10 – нормативізація; 11 – формалізування; 12 – 

попереджувальна; 13 – мотивація; 14 – адаптація; римськими цифрами позначені такі об’єкти у 

складі СЕБП:  I – загрози; II – ризики; III – ресурси; IV – персонал; V – технології; VI – 

інтелектуальна власність; VII – активи;  VIII – репутація та імідж; IX – інформаційні потоки; X – 

контрагенти; XI – інсайдери; XII – стейкхолдери; XIII – конкуренти; XIV – контактні аудиторії. 

 

Міра виконання 

функції  №6 

щодо об’єкту №8 
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У кожній клітині таблиці, яку сформовано шляхом перетинання 

виконуваних у складі СЕБП функцій (загальних та спеціальних) та об’єктів 

захисту у складі СЕБП, визначено міру реалізації відповідної функції у СЕБП 

щодо відповідного об’єкта захисту (планова, діагностовано, цільова). Оцінка у 

кожній клітині матриці за безперервною шкалою  Еfo – від 0 до 5 – характеризує 

міру реалізації відповідної функції у СЕБП стосовно відповідного об’єкта захисту. 

Для зручності зіставлення результатів та узгодження результатів 

діагностування та моделювання трансформацій  системи економічної безпеки 

підприємства доцільно, щоб у змістовій моделі трансформацій використовувалася 

та ж сама шкала оцінювання, що і для діагностування трансформацій. Фактично 

така аналітична форма є тотожною формі, яку використано для діагностування 

трансформацій системи економічної безпеки підприємства (розділ 3). 

Використання одночасно арабських та римських цифр у аналітичній формі 

СЕБП має свої переваги: по-перше, це дозволяє використовувати спрощену форму 

запису (наприклад, 7/X у табл. 4.8 однозначно інтерпретується як міра реалізації 

функції №7, тобто регулювання, стосовно об’єкта №10, тобто така символьна 

нотація унеможливлює плутанину між об’єктами та функціями); по-друге, така 

символьна нотація дозволяє описувати міру реалізації конкретних функцій щодо 

конкретних об’єктів навіть без представлення матричної форми (табл. 4.8).  

Аналітична форма представлення СЕБП на основі об’єктно-функціонального 

підходу є доцільною, відображає міру реалізації функцій системи щодо її об’єктів, 

але є недостатньою з позиції відображення абсолютно всіх розглянутих елементів 

СЕБП (зокрема методів захисту та суб’єктів). Тому така аналітична форма 

представлення СЕБП має бути доповнена змістовою дескриптивною формою, яка 

уточнює використовувані методи захисту та суб’єктів їхнього використання 

стосовно кожної з функцій системи та визначених об’єктів СЕБП. За структурою 

змістова дескриптивна форма представлення СЕБП є аналогічною до аналітичної 

форми, тільки в кожній клітині матриці представлена не оцінка реалізації функцій 

стосовно певних об’єктів системи, а уточнені використовувані методи захисту та 

суб’єкти дії (табл. 4.9). 
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Таблиця 4.9 

Змістовна дескриптивна форма представлення СЕБП 

  Загальні функції 

 

Спеціальні функції 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О
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ти

 у
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к
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і 
С
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П
 

I               

II               

III               

IV               

V               

VI               

VII               

VIII               

… 

 

              

XIV               

 

Розгорнутий для наочності зміст табл. 4.9 представлений у вигляді табл. 

4.10. Якщо у складі СЕБП присутній тільки один суб’єкт (це принципово 

можливе), то розгорнутий вигляд змістової дескриптивної форми представлення 

СЕБП спрощується – крім стовбців функцій та об’єктів залишається тільки 

стовбець методів захисту. Додатковою перевагою розгорнутого табличного 

вигляду змістової дескриптивної форми представлення СЕБП є можливість 

автоматичного вибору побудованої змістової дескриптивної форми представлення 

СЕБП – своєрідний автоматизований вибір аналітичної проекції гіперкубу 

smof ,,,  залежно від потреб користувача і спільний розгляд будь-яких трьох 

елементів цього гіперкуба в розрізі четвертого елементу, який вибрано за запитом 

користувача. Наприклад, це можна зробити з використанням стандартних 

можливостей MS Excel або іншого табличного процесору (сортування за даними 

будь-якого стовбця) без використання інструментів баз даних та SQL як 

інструмента побудови специфічних запитів користувача інформації. І тоді 

розгорнутий вигляд змістової дескриптивної форми представлення СЕБП (табл. 

4.10) можна побудувати в розрізі кожного з елементів СЕБП. 

 

Суб’єкти  виконання 

функції  №6 щодо об’єкта 

№8 

із уточненням 
використовуваних 

методів 
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Таблиця 4.10 

Розгорнутий вигляд змістової дескриптивної форми представлення СЕБП 

Функція Об’єкт  Суб’єкт Методи 

захисту 

1 І   

1 ІІ   

… …   

14 XIV   

 

Представлення трансформацій СЕБП на основі об’єктно-функціонального 

підходу до опису такої системи за структурою аналогічне представленню самої 

системи. Це логічно, оскільки представлена в матричній формі модельована 

трансформація СЕБП є різницею між двома матрицями, які описують стан системи 

в різні моменти часу (враховуючи умову, що 01 ). І тоді стосовно 

трансформацій СЕБП аналітична форма представлення її трансформацій буде 

відповідати на питання: що має бути змінено стосовно реалізації кожної функцій з 

СЕБП стосовно кожного з об’єктів, а змістова дескриптивна форма їхнього 

представлення буде уточнювати питання, як це має бути зроблено 

(використовувані методи) і ким (суб’єкти СЕБП).  

Оскільки для представлення трансформацій СЕБП використовується 

матрична форма, яка є аналогічною матричній формі представлення СЕБП на 

певний момент часу (табл. 4.9), то щодо матриці, яка описує модельовані 

трансформації СЕБП, виділено окремі показники такої матриці, які будуть 

відповідати певним патернам трансформацій (табл. 4.11).  

Безумовно, кількість показників для опису матриці модельованих 

трансформацій СЕБП може бути й більшою, зокрема можна визначити показники 

трансформацій за окремими об’єктами та за окремими функціями у складі СЕБП 

тощо. Але для загальної характеристики таких трансформацій можна обмежитися 

трьома пропонованими показниками. Щодо показників матриці модельованих 

трансформацій СЕБП (табл. 4.11) слід зазначити таке. Першим показником є 

комплексність трансформацій, яка характеризує кількість елементів СЕБП, які 
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трансформуються. Чим більшою є комплексність, тим більша кількість елементів 

СЕБП відчуватиме зміну внаслідок здійснюваних трансформацій. 

Таблиця 4.11 

Показники матриці модельованих трансформацій СЕБП 

Показник 

трансформації 

СЕБП 

Порядок визначення показника 

Комплексність Кількість елементів, які змінюються більше зазначеної міри. 

Глибина 

Максимальна величина змін у матриці трансформацій СЕБП 

(за модулем) 

Середня міри зміни (за модулем) елементів СЕБП в цілому по 

матриці трансформацій   

Функціональність 
Загальна сума оцінок трансформацій по матриці 

трансформацій 

 

Не менш важливою характеристикою матриці модельованих трансформацій 

є глибина трансформацій, яка характеризує міру зміни (максимальну або середню) 

елементів СЕБП. Чим більшою є глибина, тим більшою мірою зміниться СЕБП 

внаслідок здійснених трансформацій. Нарешті функціональність як показник 

матриці модельованих трансформацій СЕБП характеризує загальну зміну дієвості 

СЕБП. 

Показники комплексності, глибини та функціональності трансформацій 

можна розрахувати щодо трансформацій у СЕБП в цілому, а також відповідно до 

вибраної матричної форми щодо представлення СЕБП у вигляді комбінування 

об’єктів та функцій щодо кожного з об’єктів або кожної з функцій. Три зазначені 

показники матриці модельованих трансформацій СЕБП не замінюють, а 

доповнюють один одного. Не завжди високі значення одних  показників 

гарантують зростання інших. Є лише один виняток: висока функціональність у 

матриці трансформацій автоматично означає позитивну зміну комплексності та 

глибини трансформацій.  

Для отримання якісної оцінки комплексності, глибини та функціональності 

трансформації СЕБП необхідно перейти від абсолютних оцінок (кількість 

елементів, міра зміни, сума оцінок) до відносних, враховуючи, що сформована 

матриця трансформацій містить 196 (14*14) елементів (табл. 4.10). При розрахунку 
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показників комплексності та глибини трансформацій СЕБП відповідно до табл. 

4.11 граничним значенням вибрано (з урахуванням оцінювальної шкали для 

матриці стану СЕБП) 2,0. Зрозуміло, що така міра береться за модулем, тобто 

трансформації з оцінкою виконання певної функції щодо певного об’єкта з 2,5 до 5 

слід розглядати як глибокі, і водночас трансформації зі зворотною динамікою теж 

будуть глибокими, хоча й будуть свідчити про певну редукцію СЕБП.  

Представлена форма переходу від абсолютних до відносних значень 

показників матриці модельованих трансформацій СЕБП (табл. 4.12) дозволяє 

здійснювати такий перехід як щодо матриці трансформацій в цілому, так і щодо 

окремих функцій або об’єктів захисту.  

Таблиця 4.12 

Перехід від абсолютних до відносних значень показників матриці 

модельованих трансформацій СЕБП 

Показник 

трансформації 

СЕБП 

Порядок визначення 

показника  

(в абсолютному вимірі) 

Порядок визначення показника  

(у відносному вимірі) 

Комплексність Кількість елементів, які 

змінюються більше 

зазначеної міри. 

Поділ кількості елементів, які 

змінюються більше зазначеної міри, на 

загальну кількість елементів 

сформованої матриці трансформацій 

Глибина  Максимальна величина 

змін у матриці 

трансформацій СЕБП 

(за модулем). 

Поділ максимальної величини зміни в 

абсолютному вимірі (за модулем) на 

максимально можливу величину змін 

Середня міри зміни (за 

модулем) елементів 

СЕБП в цілому по 

матриці трансформацій   

Поділ середньої міри зміни (за 

модулем) елементів СЕБП на 

максимально можливу величину змін 

Функціональність Загальна сума оцінок 

трансформацій по 

матриці трансформацій 

Поділ загальної суми оцінок 

трансформацій по матриці на суму 

оцінок виконання всіх функцій у 

СЕБП щодо всіх об’єктів у СЕБП на 

початок аналізованого періоду 

 

Для якісної інтерпретації значень розрахованих показників трансформації 

СЕБП у відносному виміру розроблено таблицю переведення кількісних оцінок 

показників (у відносному виміру) у лінгвістичні терми (табл. 4.13-4.14). При 
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моделюванні трансформацій СЕБП можна користатися як кількісними оцінками, 

так і їхніми лінгвістичними інтерпретаціями.  

Таблиця 4.13 

Якісна інтерпретація значень відносних показників трансформації СЕБП  

 Вкрай 

низька 

Низька Середня Висока Виключно 

висока 

Комплексність, % <1 1-5 5-10 10-20 >20 

Глибина за максимальною 

величиною змін, 

<0,2 0,2-0,4 0,4-0,5 0,6-0,8 >0,8 

Глибина за середньою мірою 

змін 

<0,1 0,1-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 >0,6 

 

Таблиця 4.14 

Якісна інтерпретація значень функціональності трансформацій СЕБП 
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Функціональність <(-1,0) (-1,0)-(-0,5) (-0,5)-(-0,2) (-0,2)-0,2 0,2-0,5 0,5-1,0 >1,0 

 
Показники комплексності та глибини трансформацій СЕБП вимірюються за 

односпрямованою шкалою, оскільки такі показники не враховують якісний 

характер трансформацій (ускладнення або спрощення СЕБП), а лише 

характеристики змін за модулем незалежно від знаку в матриці трансформацій 

(позитивний або від’ємний). Показник функціональності трансформацій СЕБП 

вимірюється за двоспрямованою шкалою, оскільки враховується не лише скалярна 

величина показника, яка характеризує міру трансформацій, але й знак 

трансформації, тобто оцінка спрощення або ускладнення СЕБП 

Відносні показники трансформацій СЕБП інформативні більшою мірою, ніж 

абсолютні показники, оскільки вони враховують здійснені трансформації 

порівняно із попереднім станом СЕБП. Ті самі за кількісною оцінкою 

трансформації у абсолютному виміру можуть мати дещо інше трактування при 
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їхньому зіставленні із початковим станом СЕБП. Крім того, слід враховувати 

показники комплексності і глибини трансформацій СЕБП, які характеризують 

їхній масштаб, і показник функціональності, який характеризує спрямованість 

трансформацій системи з точки зору розширення або звуження властивостей 

СЕБП в контексті виконання її призначення – убезпечення підприємства від загроз 

та ризиків різної природи. 

Зміст матриці трансформацій СЕБП (табл. 4.8) дозволяє виділити окремі 

патерни модельованих трансформацій (табл. 4.15). Кожен з пропонованих патернів 

трансформацій СЕБП базується на використанні певного критерію. Так, критерій 

виду елементу СЕБП відображає окремі патерни трансформацій залежно від того, 

який з елементів СЕБП за результатами трансформацій змінюється найбільшою 

мірою. Спрямованість трансформацій є основою для виділення їхнього патерну 

залежно від того, як змінюється функціональність СЕБП. Кластеризація об’єктів 

показує ту групу об’єктів СЕБП, яка найбільшою мірою змінюється внаслідок 

здійснюваних трансформацій. Нарешті, кластеризація функцій показує, які функції 

СЕБП змінюються більшою мірою. Характеристику пропонованих модельованих 

трансформацій СЕБП представлено у табл. 4.15. 

Нульові трансформації СЕБП за окремими критеріями патерну 

трансформації СЕБП (табл. 4.11, 4.15) не синонімічні відсутності трансформацій 

взагалі. Наприклад, нульові трансформації за кластеризацією об’єктів, які 

підлягають зміні, можуть свідчити про зміну суб’єктів у складі СЕБП, зміну 

використовуваних інструментів, тобто не тотожні відсутності трансформацій. За 

окремими критеріями патернів трансформацій (додаток К, табл. К.7.) можливе 

виникнення двох або більше спільних трансформацій СЕБП. Наприклад, 

трансформації СЕБП можуть бути одночасно домінантно-об’єктними та 

домінантно-функціональними (сценарій екстенсифікації щодо модельованих 

трансформацій СЕБП, який розглянуто у пп. 4.2). Так само одночасно 

трансформації СЕБП можуть бути і ресурсно-орієнтованими, і ризико-

орієнтованими, передбачаючи зміну управлінського впливу щодо відповідних 

об’єктів СЕБП. 
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Таблиця 4.15 

Патерни трансформацій СЕБП відповідно до вибраної форми їхнього 

представлення  

Критерії патерну 

трансформації СЕБП 

Патерн модельованих трансформацій СЕБП 

Вид елементу СЕБП, 

який змінюється 

Нульові, комплексні, домінантно-функціональні, 

Домінантно-об’єктні, домінантно-суб’єктні, домінантно-

інструментальні 

Спрямованість 

трансформацій  

Редукція, переорієнтація, розвиток 

Кластеризація 

об’єктів 

Нульові, комплексні, ризико-орієнтовані, ресурсно-

орієнтовані, інформаційно-орієнтовані та суб’єктно-

орієнтовані 

Кластеризація 

функцій 

Нульові, комплексні, трансформація загальних функцій, 

трансформація спеціальних функцій 

 

Отже, пропоновані патерни модельованих трансформацій СЕБП та 

відповідні їм критерії дозволяють якісно описати трансформації у вигляді 

згорнутих характеристик кількісної матриці , як різниці 01  на будь-який 

момент часу. 

Враховуючи прийняту умову smof ,,, , для моделювання 

трансформацій СЕБП необхідно визначити матрицю m =[f*o] з урахуванням 

елементів s та m для матриці на різні моменти часу. Фактична матриця m =[f*o] 

для кожного підприємства визначається за результатами діагностування 

трансформацій СЕБП на основі інструментарію, який розглянуто в розділі 3.  

Цільова матриця m =[f*o] визначається на основі того, що для кожної TT  

повинен існувати сценарій дії у вигляді часткового стану системи smofe ,,, . Це 

дозволяє використовувати сценарний підхід для побудови цільової m . Такий 

підхід передбачає поступове наповнення матриці з метою забезпечення 

можливості СЕБП відповідати на загрози діяльності підприємства.  

Сутність сценарного підходу полягає у формуванні сукупності актуальних 

загроз для підприємства T  й подальшій поступовій перевірці, наскільки існуюча 
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m =[f*o*m*s], яку візуалізовано як m =[f*o] (табл. 4.15), формує адекватні 

управлінські реакції для реагування для кожної TT .  

При цьому кожній TT  можуть відповідати кілька елементів матриці, так 

само, як і кожному елементу матриці можуть відповідати кілька TT . 

Співвідношення між загрозами для підприємства та елементами СЕБП, які 

візуалізовано у матриці, може бути представлене як «багато до багатьох» (у 

традиційному синтаксисі баз даних).  

Отже, для моделювання трансформацій СЕБП виникає часткове завдання 

визначення актуальних та потенційно актуальних для підприємства загроз Т з 

метою перевірки адекватних управлінських реакцій від існуючої m =[f*o*m*s] для 

кожної з Т. Наявність таких реакцій для всіх TT  свідчить про достатню 

функціональність СЕБП. Реакція СЕБП на загрозу діяльності підприємства може й 

повинна бути комплексною, й передбачати, наскільки це можливо, попередження 

та уникнення загроз, а не зводитися тільки до подолання її наслідків. Загалом 

виділено кілька етапів реагування СЕБП на загрози діяльності підприємства, які 

представлені в монографії [188]. 

Реакція на загрози з боку СЕБП починається не з реагування на них, а з 

попередження загроз, що дозволяє підприємству не витрачати зайві ресурси,  

своєчасно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі, уникати невиправданих 

збитків. Наступним важливим етапом реагування СЕБП на загрози є їхнє 

виявлення, ідентифікація в часі та просторі, визначення джерела загрози тощо. 

Після виявлення загроз необхідне їхнє оцінювання, яке передбачає 

визначення кількісних параметрів загрози (ймовірності реалізації, прогнозованих 

наслідків, їхньої ймовірності тощо), причому як самої загрози, так і її впливу на 

підприємство. І нарешті, якщо всі попередні дії виявилися недостатньо 

результативними, і загроза актуалізувалася або є цілком реальною, наступає етап 

реакції на загрозу у вигляді конкретних дій підприємства щодо уникнення такої 

загрози або її нейтралізації, її подолання та усунення її наслідків. 

Конкретні дії та принципова реакція на загрозу (уникнення, нейтралізація, 

подолання) визначаються характером загрози у кожному конкретному випадку та 
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можливостями підприємства. Але на цьому активність СЕБП щодо загроз 

діяльності підприємства не завершується, оскільки за результатами виявлення 

характеристик загрози проводиться робота щодо її недопущення в подальшому.  

Умова реагування СЕБП на всі загрози TT  дозволяє алгоритмізувати 

процедуру визначення цільового стану СЕБП з точки зору її готовності до 

відображення наявних та потенційних загроз діяльності підприємства (рис. 4.15). 

Розроблений алгоритм наповнення цільової матриці СЕБП на основі забезпечення 

її готовності до реагування на виділені загрози (рис. 4.15) має ітеративний 

характер й дозволяє послідовно перевірити елементи СЕБП щодо протидії 

загрозам діяльності підприємства.  

Алгоритм доволі простий. Він надає можливість підприємству сформувати 

перелік загроз й перевірити наявність для кожної з виділених загроз елементів у 

існуючій СЕБП smofe ,,, . Якщо для реагування на окрему загрозу у СЕБП є всі 

необхідні елементи, то в контексті окремої загрози немає потреби щодо 

трансформацій СЕБП. Якщо ж для загрози, що розглядається, елементів у 

smofe ,,,
 не існує або їх недостатньо, то такі елементи слід додати до цільової 

матриці. З метою повнішого опису {T} з урахуванням пропонованого 

res cont, s,T  (4.3) визначені загрози діяльності підприємства описуються в 

табличній формі (табл. 4.15).  

Таблиця 4.16 

Форма опису загроз діяльності підприємства 

 

№ 

з/п 

Елемент {T} 

(Загроза)  

Зміст загрози Результат 

реалізації загрози 

Джерело загрози 

     

 

Розроблена таблична форма (табл. 4.16) дозволяє узагальнено представити 

всі виявлені загрози діяльності підприємства з урахуванням їхнього характеру, 

прогнозованого результату реалізації та джерел. Відповідно, це надає змогу 

управлінського реагування щодо таких джерел. 
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Рис. 4.15. Алгоритм наповнення цільової матриці СЕБП на основі забезпечення 

готовності СЕБП до реагування на виділені загрози 

 

Наприкінці перевірки СЕБП у контексті реагування на кожну з загроз 

здійснюється перевірка, чи всі виділені загрози розглянуті. Якщо розглянуті не всі 

загрози, то алгоритмом передбачено повернення на певний етап для аналізу 

наступної загрози. І така сама процедура повторюється для кожної TT , поки не 

будуть розглянуті всі T з числа N виявлених загроз.  

Розроблений алгоритм дозволяє для кожної з виділених загроз T перевірити 

наявність необхідних елементів smofe ,,,  й таким чином здійснити 

моделювання необхідних smof ,,, . Результати застосування алгоритму 

зручно представити у таблиці, форма якої представлена у табл. 4.17. 
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Таблиця 4.17 

Зв'язок загроз діяльності підприємства та елементів СЕБП 

№ 

з/п 

Загроза Ймовірність Частотність Рівень 

потенційних 

збитків 

Етапи реагування 

на загрозу 

Елементи 

СЕБП, які 

забезпечують 

реагування на 

загрозу 

1.     Попередження  

Виявлення  

Оцінка  

Реакція на 

загрозу 

 

Недопущення в 

подальшому 

 

…     …  

N     Попередження  

Виявлення  

Оцінка  

Реакція на 

загрозу 

 

Недопущення в 

подальшому 

 

 

Розроблена таблична форма (табл. 4.17) дозволяє виконати докладний опис 

виявлених загроз діяльності підприємства з урахуванням їхнього характеру, а 

також уточнення наявності елементів СЕБП для кожного з етапів реагування на 

загрозу. У таблиці для зручності інтерпретації елементи СЕБП, які додані для 

реагування на відповідні загрози, можна вказувати іншим шрифтом, що дозволить 

наочно оцінити комплексність трансформацій та кількість елементів СЕБП, які 

потребують зміни.  

Цільова матриця smofe ,,,  для моделювання трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства має враховувати не тільки формування 

адекватної реакції на наявні загрози (аналітичний розріз), але й певні фактори, які 

визначають наповнення цільової матриці в цілому (узагальнений розріз). 

Такими факторами є статус СЕБП (надсистема або підсистема), агресивність 

зовнішнього середовища підприємства та її динаміка,  попередні результати 

функціонування СЕБП, приблизна рівномірність функціонального наповнення 

СЕБП, ресурси СЕБП та її повноваження. Встановити детерміновану залежність 
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між кожним з факторів та матрицею smofe ,,, , мабуть, неможливо, але можна 

обмежитися якісними бінарними залежностями (рис. К.1 додатку К) 

Представлені якісні дихотомічні залежності дозволяють отримати уявлення 

про функціонально-об’єктне наповнення цільової матриці. Чим більш високим є 

статус СЕБП, чим більш високою є агресивність зовнішнього середовища 

підприємства при її позитивній динаміці, чим менш задовільними є попередні 

результати функціонування СЕБП, чим більш значними є плановані ресурси та 

повноваження СЕБП, тим більшу функціональність повинна мати СЕБП. 

Відповідно, тим більшим має бути наповнення smofe ,,, . І навпаки, якщо 

передбачається, що СЕБП матиме статус підсистеми системи управління 

підприємством, агресивність зовнішнього середовища є низькою з виразною 

тенденцією до зменшення, попередні результати функціонування СЕБП є 

задовільними, й планується, що ресурси та повноваження СЕБП  будуть 

скорочуватися, тим меншими можуть бути значення у цільовій матриці СЕБП 

smofe ,,, .  

Встановлені якісні бінарні залежності щодо виділених факторів та 

загального функціонального наповнення цільової матриці для відображення змісту 

СЕБП дозволяють визначити міру функціональності цільової СЕБП й таким чином 

формують обґрунтування щодо заповнення цільової m =[f*o] (крім врахування 

загроз підприємству та формування управлінської відповіді на них), а отже, й 

дозволяють здійснити моделювання  як smof ,,, .  

Матриця як різниця в матричній формі між матрицями  на різні моменти 

часу відображає зміст трансформацій у вигляді коригування виконання функцій у 

СЕБП щодо кожного з об’єктів захисту з урахуванням суб’єктів у складі СЕБП та 

використовуваних методів захисту. Втім побудована матриця  як результат 

моделювання трансформацій потребує втілення таких трансформацій на практиці. 

Цінність становлять не просто змодельовані трансформації СЕБП як майбутній 

образ таких трансформацій, а впроваджені трансформації, які привели до 

позитивної зміни її функціональності відповідно до умов діяльності підприємства. 
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Така імплементація змодельованих трансформацій СЕБП обов’язково повинна 

враховувати фактори, які здійснюють деформуючий вплив на функціонування і 

стан системи економічної безпеки підприємства. Зрозуміло, що за різних наборів  

відповідно до раніше сформованої нотації однакові змодельовані  можуть бути 

впроваджені з різним результатом, з різними витратами часу та ресурсів. Такі 

фактори заслуговують на своє висвітлення, та мають бути враховані під час 

здійснення змодельованих трансформацій СЕБП. 

Фактори, які здійснюють деформуючий вплив на функціонування та стан 

СЕБП (складники ), представлено на рис. 4.16. Їх поділено на дві групи: 

об’єктивні та поведінкові. Об’єктивні фактори відображають вплив зовнішнього та 

внутрішнього середовища підприємства на СЕБП. А поведінкові фактори 

характеризують прийняті дії персоналу підприємства у певних ситуаціях. 

Об’єктивні фактори є більш наочними, більш відчутними та формалізованими, у 

той час, як поведінкові фактори проявляються повсякденно, але часто непомітно. 

Втім поведінкові фактори можуть бути змінені за рахунок комбінування мотивації, 

стимулювання та примусу працівників підприємства до певних дій. 

Для більш докладного опису факторів, які здійснюють деформуючий вплив 

на функціонування та стан СЕБП на конкретному підприємстві, використано 

бальну шкалу оцінювання, яка дозволяє оцінити міру вираженості кожного з 

факторів й таким чином оцінити вплив як кожного фактора на функціонування та 

стан СЕБП, так і окремих груп факторів. 

Через значний обсяг оцінювальної таблиці бальну шкалу із описом надано у 

додатку К (таблиця К.8). 

Вплив кожного з представлених на рис. 4.16 факторів пропонується 

оцінювати на основі бальної шкали з уточненням опису кожної оцінки в балах для 

кожного з виділених факторів (таблиця К.8 додатку К). Підсумкова оцінка 

виділених факторів здійснюється на основі алгебраїчної суми впливу кожного з 

факторів. А інтерпретація такої оцінки представлена у таблиця К.9 додатку К 
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Фактори, які здійснюють деформуючий вплив на функціонування та стан СЕБП 

            

 
Об’єктивні 

  
Поведінкові 

 

    

            

 Висока міра бюрократизму на 

підприємстві 
  

Некоректне розуміння 

економічної безпеки 

 

 

Недостатність ресурсів, які 

виділяються на функціонування 

системи економічної безпеки 

підприємства 

  

Зневажливе ставлення до категорії 

економічної безпеки у персоналу 

та особливо власників 

підприємства, відсутність уваги до 

питання забезпечення економічної 

безпеки 

 

 Невиправдано низький статус 

системи економічної безпеки 

підприємства 

  
Низький рівень управлінської 

дисципліни 

 

 Етап спаду у життєвому циклі 

СЕБП 
  

Низька якість комунікацій на 

підприємстві 

 

 Нестача повноважень СЕБП у 

функціональному розподілі 

повноважень на підприємстві 

  

Суб’єктивно занижене сприйняття 

ризику у власників та керівництва 

підприємства 

 

 

Зовнішні нормативні обмеження   

Відсутність підтримки СЕБП з 

боку інших органів управління, 

вищого керівництва та власників 

 

 
Мінливість цілей та завдань 

підприємства 
  

Свідома дезінформація СЕБП або 

цілеспрямований саботаж її 

діяльності 

 

 Намагання спонукати СЕБП на 

виконання невластивих для неї 

завдань та функцій 

  
Конфлікт владних повноважень на 

підприємстві 

 

 
Низька міра об’єктивізації СЕБП   

Висока міра спротиву будь-яким 

змінам на підприємстві 

 

 

Рис. 4.16. Фактори, які здійснюють деформуючий вплив на функціонування та 

стан СЕБП 

 

Оцінювання впливу факторів, які здійснюють деформуючий вплив на 

функціонування та стан СЕБП, має середній рівень формалізації, але відмінності 

між двома сусідніми оцінками в балах щодо  фактичного впливу кожного з 

факторів дозволяють обґрунтовано визначити бальну оцінку без врахування її 
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розмірності й надалі використовувати її для формування узагальненої оцінки 

деформуючого впливу факторів на функціонування та стан СЕБП. 

Загальна оцінка деформуючого впливу виділених факторів визначається як 

сума балів за кожним з факторів з урахуванням наявності максимальних оцінок 

хоча б одного з факторів (4 або 5 балів). Враховуючи, що максимальна оцінка 

впливу кожного з вибраних факторів у складі деформуючого впливу на 

функціонування та стан СЕБП, складає 5 балів, а мінімальна - 0 балів, максимальна 

оцінка деформуючого впливу факторів становить 90 балів. Це дозволило 

розробити якісну шкалу інтерпретації деформуючого впливу виділених факторів 

на стан та функціонування СЕБП за результатами оцінювання впливу кожного з 

факторів у бальному виміру (додаток К, табл. К.9), виділити окремі групи за 

рівнем загальної якісної оцінки деформуючого впливу факторів на стан СЕБП. 

Враховуючи фактичний лінійний характер оцінювання впливу виділених 

факторів на стан та функціонування СЕБП  (адитивний характер без врахування 

коефіцієнтів вагомості), шкала загальної оцінки деформуючого впливу також є 

лінійною та пропорційною. 

Запропонована шкала є коректною для використання за відсутності 

максимальних оцінок впливу кожного з факторів. Якщо щодо сукупності факторів 

є хоча б одна максимальна оцінка  (4 або 5 балів), то номер групи дорівнює 

максимальній оцінці. Таке уточнення є важливим для правильної інтерпретації 

впливу сукупності виділених факторів:  

якщо є хоча б один із факторів (табл. К.8) із високою оцінкою впливу, то 

очевидно, що саме цей фактор буде істотним чином негативно впливати на стан та 

функціонування СЕБП і характеризувати міру деформуючого впливу. При 

мінімальній оцінці в 0 балів 17 факторів з виділених 18, і максимальній оцінці у 5 

балів будь-якого фактора таке підприємство арифметично потраплятиме до першої 

групи (додаток К, табл. К.9), оскільки сумарна оцінка складатиме 5 балів  (низька 

загальна якісна оцінка деформуючого впливу). Але ж зрозуміло, що оцінка 

загального деформуючого впливу у такій ситуації із віднесенням такого впливу до 

5-ї групи є більш коректною. Отже, врахування сукупної оцінки виділених 
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факторів (додаток К, табл. К.9) і максимальної оцінки впливу будь-якого фактора 

(додаток К, табл. К.9) з оцінкою по максимальному з двох значенню дозволяє 

адекватно оцінити деформуючий вплив факторів на стан та функціонування СЕБП.  

Оцінювання деформуючого впливу факторів на стан та функціонування 

СЕБП аналітично проводиться відповідно до (4.4) res cont, s, . Фактично у табл. 

4.18 представлено у загальній формі для кожного з факторів впливу тільки його 

зміст, тобто елемент (cont) у сформованій формі опису . Для більш детального 

опису  для конкретного підприємства для кожного з виділених факторів 

розроблено табличну форму (табл. 4.18), яка дозволяє розгорнуто представити 

вплив кожного з факторів з уточненням характеру впливу (відповідно до 

сформованої бальної оцінки), його наслідків та суб’єкту(ів), які такий вплив 

формують. 

Таблиця 4.18 

Опис факторів, які здійснюють деформуючий вплив на функціонування та 

стан СЕБП 

Елемент  Оцінка (в 

балах) 

Наслідки 

впливу 

фактора 

Суб’єкт 

формування 

впливу фактора 

Об’єктивні фактори    

…    

Поведінкові фактори    

 

Розроблена процедура оцінювання деформуючого впливу факторів на стан 

та функціонування СЕБП (табл. 4.18) дозволяє з використанням експертної оцінки 

розробленої описової шкали для кожного з факторів (табл. К.8) отримати 

узагальнену оцінку деформуючого впливу та визначити його джерела. 

Деформуючий вплив факторів, з одного боку, впливає на здійснення 

трансформацій СЕБП, на її стан та функціональність. 

З іншого боку, розроблена процедура дозволяє ідентифікувати фактори, які 

потребують свого коригування для здійснення змодельованих трансформацій 

СЕБП. Слід визнати деяку спрощеність оцінювання деформуючого впливу 

факторів на стан та функціонування СЕБП (табл. 4.18) та її базування на певних 
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припущеннях: вплив всіх виділених факторів визнається умовно однаковим; у 

середньостроковому періоді вплив факторів визнається безперервним; не 

враховано взаємний вплив факторів; оцінка впливу факторів є дискретною.  

Розроблену процедуру оцінювання деформуючого впливу факторів на стан 

та функціонування СЕБП з метою імплементації змодельованих трансформацій 

справедливо визнано спрощеною Але, по-перше, вона є функціональною, зручною 

у використанні, її можна швидко здійснити на основі описових оцінок для 

конкретного підприємства без складних розрахунків. По-друге, пропонована 

процедура дозволяє виявити ті фактори, що мають бути скореговані для 

впровадження змодельованих трансформацій СЕБП. По-третє, використання 

розробленої процедури оцінювання деформуючого впливу факторів на 

функціонування та стан СЕБП з метою впровадження змодельованих 

трансформацій не потребує високої кваліфікації користувачів, а тому може 

використовуватися без залучення зовнішніх фахівців та експертів. 

Розглянемо моделювання трансформацій СЕБП на основі розробленої 

змістової моделі трансформацій СЕБП на прикладі ПАТ «Запоріжсталь». У табл. 

4.19 представлені результати діагностування СЕБП ПАТ «Запоріжсталь» за 

даними станом на кінець 2016 року. Табл. 4.19 сформовано на основі додатку З 

табл. З.1-З.2 (Таблиця про результати діагностики). Нумерація функцій та об’єктів 

у табл. 4.19 відповідає табл. 4.8. 

Цільову матрицю m =[f*o] за даними ПАТ «Запоріжсталь» розроблено з 

врахуванням виявлених загроз діяльності підприємства, факторів, які здійснюють 

деформуючий вплив на функціонування та стан СЕБП та характеру впливу 

факторів, які визначають необхідну цільову матрицю в цілому (рис. 4.16).  

Результати аналіз загроз діяльності ПАТ «Запоріжсталь» засвідчили, що  

стан СЕБП та окремих елементів матриці m =[f*o] дозволяє адекватно 

відреагувати на наявні та потенційно можливі у майбутньому загрози. СЕБП  

ПАТ «Запоріжсталь» навіть сьогодні має доволі високий рівень функціональності, 

майже всі функції щодо всіх об’єктів виконуються достатньою мірою. Загальна 

відносна оцінка функціональності СЕБП становить 1,97%.  



299 

Таблиця 4.19 

Стан СЕБП ПАТ «Запоріжсталь» (станом на кінець 2016 року)  

  Загальні функції 

 

Спеціальні функції 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О
б

єк
ти

 у
 с

к
л
ад

і 
С

Е
Б

П
 

I 3 4 4,11 3,11 2,22 4 3,67 3,44 3,89 3,44 3,11 3,11 2,33 2,33 

II 3,33 4,11 4 2,56 2,56 3,89 3,44 3,67 4,11 3,11 2,56 2,56 2,67 2,22 

III 4,22 4,22 4,22 3,11 3,44 4,33 4,33 3,67 3,44 2,56 2,67 2,67 2,33 2,56 

IV 4 4,22 4,44 3,33 3,11 4,33 4,11 4,33 4,44 3,11 2,33 2,56 4,11 4 

V 3,89 4 3,89 2,67 3,11 3,89 3,44 2,22 3,89 3,67 2,22 3,44 3,11 1,67 

VI 4 4,33 3,78 2,56 3,44 3,89 2,89 2,22 3,11 3,11 1,44 3,44 2,56 1,67 

VII 4 4,33 3,44 3 3,89 3,67 3,78 3,67 3,67 3,33 3,44 4,33 3,11 1,78 

VIII 3,33 3,67 3,67 2,56 3,11 3,33 2,56 2,56 3,11 2,33 3,11 2,67 2,56 1,86 

IX 3,33 4,44 3,44 3,11 3,67 4,11 2,67 3,67 3 2,22 1,67 2,56 2,67 3,11 

X 3,56 3,11 3,11 3,44 2,89 3,11 3,44 2,22 3,67 2,56 1,78 1,44 3,11 1,67 

XI 3,33 3,44 3,56 2,56 2,67 3,11 2,89 2,67 2,56 3,44 1,86 3,11 3,67 1,44 

XII 2,22 3,67 2,56 2,11 1,67 2,56 2,67 2,22 1 2,33 1 1,22 2,22 1 

XIII 2,56 3,78 4,33 3,67 2,56 4 2,33 1,44 4,22 2,22 1,44 3,89 3,33 1,44 

XIV 3,11 3,78 3,11 3,33 2,67 2,56 2,56 2,33 3,89 2,33 1,22 3,33 2,56 1,22 

 
Але за результатами проведеного аналізу виявлено, що для відповіді на 

загрози потребують функціонального посилення такі елементи сформованої 

матриці, як 4/ІІ, 4/ІІІ, 5/ІІІ, 12/ІІ, 12/ІІІ (відповідно до нотації щодо функцій та 

об’єктів захисту у складі СЕБП, яка запропонована у табл. 4.8). 

Поліпшення стану цих елементів СЕБП необхідне для посилення 

превентивного реагування СЕБП на ризики та загрози діяльності  

ПАТ «Запоріжсталь» та підготовки необхідних ресурсів, зокрема створення 

їхнього резерву. Крім того, для підвищення функціональності СЕБП необхідне 

поліпшення виконання окремих функцій у СЕБП щодо контрагентів та інсайдерів 

підприємства. Адже частина загроз, які можуть виникати внаслідок їхніх дій, за 

наявного стану СЕБП дослідженого підприємства залишається поза увагою. 

Відповідно, поліпшення потребують елементи 1/Х, 2/Х , 4/ХІ, 5/ХІ (відповідно до 

нотації щодо функцій та об’єктів захисту у складі СЕБП, яка запропонована у табл. 

4.8).  

При формуванні цільової матриці m =[f*o] для моделювання трансформацій 

в ПАТ «Запоріжсталь» враховано також результати оцінювання впливу факторів 
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деформуючого впливу на функціонування та стан СЕБП (оцінки надано у табл. 

К.10 додатку К). Таке оцінювання проведене з використанням методу експертних 

оцінок на основі розробленої описової шкали впливу кожного з факторів (табл.. 

К.8 додатку К). 

Отже, за даними табл. К.10 додатку К можна дійти висновку, що за 

загальною оцінкою деформуючий вплив на стан та функціонування СЕБ ПАТ 

«Запоріжсталь» є низьким. Але у той же час за окремими максимальними 

оцінками такий вплив можна оцінити й як середній, оскільки функціонуванню 

СЕБ у ПАТ «Запоріжсталь» та її трансформаціям певною мірою перешкоджає 

відсутність єдиного розуміння економічної безпеки на підприємстві та незначні 

проблеми з комунікаціями між окремими підрозділами. 

Усунення впливу виявлених факторів дозволить не тільки поліпшити 

функціонування СЕБП й спростити здійснення її трансформацій, але й матиме 

загальний позитивний вплив на його діяльність.  

При формуванні цільової матриці СЕБ ПАТ «Запоріжсталь» враховано 

загальні фактори впливу (табл. 4.20). 

Таблиця 4.20 

Загальні фактори впливу на формування цільової матриці  

СЕБ ПАТ «Запоріжсталь» 

Фактор Оцінка фактора Оцінка цільового стану 

СЕБП 

Планований статус СЕБП Підсистема із 

широкими 

повноваженнями 

Збереження 

функціональності 

Агресивність зовнішнього 

середовища підприємства 

Вище за середню Певне посилення 

функціональності 

Динаміка агресивності 

зовнішнього середовища 

підприємства 

Зберігається Незмінність 

функціональності 

Попередні результати 

функціонування СЕБП 

Задовільні Збереження 

функціональності 

Плановані ресурси СЕБП Зберігаються Збереження 

функціональності 

Плановані повноваження СЕБП Зберігаються Збереження 

функціональності 
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За результатами аналізу впливу загальних факторів зроблено загальний 

висновок про доцільність збереження функціональності СЕБП з можливістю 

деякого її посилення. В цілому СЕБП ПАТ «Запоріжсталь» має достатній рівень 

функціональності. Тому об’єктивно немає потреби у посиленні функціональності 

СЕБП, але, враховуючи тенденції у зовнішньому та внутрішньому середовищі 

підприємства, зменшувати функціональність СЕБП також недоцільно. 

З врахуванням представлених рекомендацій щодо розроблення цільової 

матриці m =[f*o], враховуючи рівень, характер та ймовірність реалізації загроз для 

діяльності ПАТ «Запоріжсталь», фактори, які здійснюють деформуючий вплив на 

функціонування та стан СЕБП, та загальні фактори впливу на наповнення цільової 

матриці СЕБП, розроблено цільову матрицю СЕБ ПАТ «Запоріжсталь» (табл. 

4.21).  

Таблиця 4.21 

Цільова матриця СЕБП ПАТ «Запоріжсталь» (побудовано автором) 

  Загальні функції 

 

Спеціальні функції 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О
б

’є
к
ти

 у
 с

к
л
ад

і 
С

Е
Б

П
 

I 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 2 3 

II 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 

III 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 

IV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

V 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 

VI 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 2 

VII 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

VIII 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 

IX 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 

X 5 5 4 4 3 4 4 3 4 3 2 2 3 2 

XI 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 2 

XII 3 4 3 3 2 3 3 2 1 3 1 1 3 1 

XIII 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 2 

XIV 3 4 3 4 3 3 3 2 4 2 2 4 3 2 

 
Пояснення до табл. 4.21. окремим контуром виділено елементи матриці, які 

планується збільшити для відповіді на загрози діяльності підприємства. 
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Враховуючи умову , побудовано матрицю трансформації СЕБП ПАТ 

«Запоріжсталь» (табл. 4.22). У побудованій матриці трансформації СЕБП 

особливої уваги заслуговують значення, які за модулем є більшими від 1, оскільки 

саме вони відображають змістові трансформації у функціонально-об’єктному 

розрізі матриці. 

Таблиця 4.22 

Матриця трансформацій СЕБП ПАТ «Запоріжсталь»  

 

  Загальні функції Спеціальні функції 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О
б

’є
к
ти

 у
 с

к
л
ад

і 
С

Е
Б

П
 

I 0 0 -0,1 0,89 -0,2 0 0,33 0,56 0,11 -0,4 -0,1 0,89 -0,3 0,67 

II 0,67 -0,1 0 1,44 0,44 0,11 -0,4 0,33 -0,1 -0,1 0,44 1,44 0,33 0,78 

III -0,2 -0,2 0,78 1,89 1,56 -0,3 -0,3 0,33 0,56 0,44 0,33 1,33 0,67 0,44 

IV 0 -0,2 -0,4 0,67 0,89 -0,3 -0,1 -0,3 -0,4 0,89 0,67 0,44 -0,1 0 

V 0,11 0 0,11 0,33 0,89 0,11 0,56 0,78 0,11 0,33 0,78 0,56 0,89 0,33 

VI 0 -0,3 0,22 0,44 0,56 0,11 0,11 0,78 -0,1 0,89 0,56 0,56 0,44 0,33 

VII 0 -0,3 0,56 0 0,11 0,33 0,22 0,33 0,33 0,67 0,56 -0,3 0,89 0,22 

VIII 0,67 0,33 0,33 0,44 0,89 0,67 0,44 0,44 0,89 0,67 0,89 0,33 0,44 0,14 

IX 0,67 -0,4 -0,4 0,89 0,33 -0,1 0,33 0,33 0 0,78 0,33 0,44 0,33 0,89 

X 1,44 1,89 0,89 0,56 0,11 0,89 0,56 0,78 0,33 0,44 0,22 0,56 -0,1 0,33 

XI 0,67 0,56 0,44 1,44 1,33 0,89 0,11 0,33 0,44 0,56 0,14 0,89 0,33 0,56 

XII 0,78 0,33 0,44 0,89 0,33 0,44 0,33 -0,2 0 0,67 0 -0,2 0,78 0 

XIII 0,44 0,22 -0,3 0,33 0,44 0 0,67 0,56 -0,2 0,78 0,56 0,11 -0,3 0,56 

XIV -0,1 0,22 -0,1 0,67 0,33 0,44 0,44 -0,3 0,11 -0,3 0,78 0,67 0,44 0,78 

Пояснення до табл. 4.22. окремим контуром виділено найбільш суттєві 

трансформації СЕБП ПАТ «Запоріжсталь».  

 

Річ у тому, що фактична матриця сформована за результатами проведеного 

діагностування й фактично має непереривну шкалу, а цільова матриця фактично 

має дискретну шкалу. Це неодмінно приводить до виникнення арифметичних 

різниць між цільовою та фактичною матрицею. Але якщо такі різниці не 

перевищують одиниці, то на докладний аналіз вони не заслуговують, хоча й 

свідчать про певну можливу зміну функціональності СЕБП. 

На основі запропонованих патернів трансформації СЕБП (табл. 4.15) та 

показників трансформації (табл. 4.13, 4.14) змодельовані трансформації СЕБ ПАТ 

«Запоріжсталь» кількісно описано (табл. 4.23). 
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Таблиця 4.23 

Кількісний опис змодельованих трансформацій СЕБ ПАТ «Запоріжсталь»  

Показник трансформації СЕБП Значення показнику 

(відносне) 

Якісна 

інтерпретація 

показника 

Комплексність 0 Вкрай низька 

Глибина за максимальною 

величиною змін 

0,38 Низька 

Глибина за середньою мірою змін 0,09 Низька 

Функціональність 0,12 Без суттєвих 

змін 

 

Отже, враховуючи діагностований достатній рівень функціональності СЕБП 

ПАТ «Запоріжсталь», трансформації системи носять частковий характер, 

передбачають зростання функціональності за окремими об’єктами та функціями у 

складі СЕБП (відповідно до реагування на виявлені загрози діяльності 

підприємства). Втім, частковий характер трансформацій СЕБП ПАТ 

«Запоріжсталь» не слід оцінювати негативно – він просто свідчить про достатню 

функціональність наявної СЕБП за умови покращання управлінського впливу на її 

окремі елементи. 

Суб’єктний склад СЕБП ПАТ «Запоріжсталь» змінювати не передбачається, 

оскільки СЕБП має достатню об’єктивізацію у вигляді існування структурного 

підрозділу з економічної безпеки. Інструментальна база функціонування СЕБ ПАТ 

«Запоріжсталь» також є достатньою та коригування не потребує. 

Характеристику змодельованих трансформацій СЕБ ПАТ «Запоріжсталь» за 

виділеними патернами трансформацій представлено в табл. 4.24. 

За видом змінюваного елементу трансформації СЕБ ПАТ «Запоріжсталь» є 

домінантно-функціональними, оскільки здебільшого змін потребує реалізація 

функцій у СЕБП, охоплені об’єкти залишаються без змін, так само, як не 

змінюються суб’єкти та методи захисту у складі СЕБП. За спрямованістю 

трансформації СЕБ ПАТ «Запоріжсталь» відповідають патерну розвитку, що 

підтверджується позитивним знаком показника функціональності трансформацій 

СЕБП за результатом їхнього оцінювання.   
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Таблиця 4.24 

Патерни трансформацій СЕБП ПАТ «Запоріжсталь»  

Критерії патерну 

трансформації СЕБП 

Патерн змодельованих трансформацій СЕБП 

Вид елементу СЕБП, який 

змінюється 

Домінантно-функціональні  

Спрямованість 

трансформацій  

Розвиток  

Кластеризація об’єктів Комплексні (ресурсо-орієнтовані, суб’єктно-

орієнтовані, ризико-орієнтовані) 

Кластеризація функцій Переважно трансформація загальних функцій 

 

Щодо кластеризації об’єктів, то змодельовані для СЕБП ПАТ 

«Запоріжсталь» трансформації мають комплексний характер, оскільки охоплюють 

об’єкти різних груп (ресурси, суб’єкти, ризики). За кластеризацією функцій 

системи трансформації СЕБП ПАТ «Запоріжсталь» переважно спрямовані на 

поліпшення реалізації загальних функцій у складі СЕБП. 

Моделювання трансформацій СЕБП проведене й для інших аналізованих 

підприємств (ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ТОВ 

«Луганське енергетичне об’єднання», ПрАТ «Рубiжанський картонно-тарний 

комбінат», ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ»). Результати моделювання 

трансформації системи економічної безпеки для зазначених підприємств надано у 

табл. К.10 – К.23 додатку К. 

Таким чином, у роботі удосконалено підхід до моделювання змісту 

трансформацій СЕБП, який, на відміну від існуючих, передбачає представлення 

трансформації у матричній формі як різниці між двома дискретними сусідніми в 

часі станами такої системи з урахуванням необхідного реагування такої системи 

на внутрішні та зовнішні загрози та фактори, які визначають необхідне 

наповнення цільової матриці в цілому, а також сукупності факторів 

деформуючого впливу на стан та функціонування системи економічної безпеки 

підприємства, що дозволяє сформувати образ майбутніх її трансформацій 

З використанням викладених положень здійснене моделювання 

трансформацій СЕБП на вітчизняних підприємствах. Результати моделювання 
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свідчать про доцільність створення цілісного образу майбутніх трансформацій 

СЕБП на вітчизняних підприємствах, необхідність здійснення таких 

трансформацій у практику безпекозабезпечувальної діяльності вітчизняних 

підприємств та управління трансформаціями.  

 

Висновки до розділу 4 

 

За результатами дослідження, виконаного в четвертому розділі роботи, 

сформовано загальні засади моделювання трансформацій СЕБП, здійснено 

моделювання сценаріїв трансформацій СЕБП, проведено моделювання змісту 

трансформацій СЕБП на вітчизняних підприємствах. Основні завдання, що були 

вирішені в четвертому розділі роботи, полягають в таких положеннях: 

1. Аналіз теоретичних основ моделювання та зміст поставленого 

завдання – моделювання трансформацій СЕБП – дозволив уточнити 

характеристики очікуваної моделі. Така модель є абстрактною, дослідницькою, 

дискретно-динамічною, символьно-логічною та описово-формальною. Вона може 

бути використана як у дескриптивному, так і у нормативному режимах. Це дало 

змогу визначити головну мету моделювання трансформацій СЕБП, зміст якої є 

визначення та формалізація таких трансформацій, які спроможні забезпечити 

дієздатність такої системи та виконання її призначення у майбутньому – 

убезпечення підприємства у майбутньому від очікуваних та можливих загроз, у 

тому числі нових загроз, які можуть виникнути та актуалізуватися для 

підприємства.  

2. За результатами опрацювання та узагальнення можливих для 

використання інструментів моделювання вперше побудовано методологічні 

засади моделювання трансформацій СЕБП шляхом визначення напрямів 

моделювання, визначення припущень моделі, уточнення об’єктів моделювання 

та створення синтетичного інструментарію моделювання трансформацій СЕБП у 

вигляді сукупності запропонованих часткових моделяй трансформацій СЕБП. До 

складу інструментарію увійшли інструменти, які призначені для вирішення різних 
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визначених завдань в ході моделювання трансформацій СЕБП. Створення 

синтетичного інструментарію, який поєднує інструменти для формування 

загального уявлення щодо трансформацій СЕБП (методологія м’яких систем, 

когнітивна методологія) та інструменти аналізу впливу факторів та причин 

виникнення трансформацій дало змогу сформувати сукупність часткових 

моделей трансформацій СЕБП.  

3. Визначено, що 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. Загальна модель трансформацій СЕБП містить сукупність етапів 

проходження таких трансформацій у загальному вигляді. Для кожного з виділених 

послідовних етапів такої моделі –  інспиративний етап, системний етап, 

ситуаційний етап, інвазійний етап, діагностичний етап, структурний етап, 

просторова трансформація, оцінювальний етап – показано його зміст. 

4. Модель зв’язку факторів, які впливають на виникнення необхідності у 

трансформаціях побудовано на основі побудови поля сил для факторів, які 

впливають на формування необхідності трансформацій СЕБП та факторів, які 

здійснюють вплив на результативність трансформацій СЕБП. У сформованому 

полі сил виділено ті фактори, які сприяють та протидіють формуванню 

очікуваного результату. Для висвітлення впливу виділених факторів та аналізу 

зв’язків між ними побудовано когнітивну карту необхідності трансформацій 

СЕБП, а також когнітивну карту трансформацій такої системи. У сформованих 

когнітивних картах визначено характер впливу кожного з факторів на інші 

пов’язані фактори, а також на кінцевий результат.  

5. На основі опису динаміки та комбінування елементів СЕБП відповідно 

до вибраного об’єктно-функціонального принципу її представлення удосконалено 
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методологічний підхід до моделювання сценаріїв трансформацій СЕБП. За 

результатами комбінування елементів СЕБП «об’єкти-функції» запропоновано 

сценарії моделювання трансформації СЕБП: екстенсифікація, диверсифікація, 

концентрація, функціональна редукція, збереження стану, деградація та об’єктна 

редукція. Комбінування динаміки суб’єктів та методів у складі СЕБП дало змогу 

визначити такі сценарії трансформації управлінського морфогенезу, суб’єктного 

примноження, інструментального морфогенезу, інструментальної редукції, 

збереження стану, управлінської примітивізації та суб’єктного згортання. Для 

кожного з визначених сценаріїв надано його характеристику, розглянуто переваги 

й недоліки стосовно функціональності СЕБП, а також показано фактори його 

вибору. Комбінування об’єктів, функцій, методів та суб’єктів захисту СЕБП у 

складі модельованих сценаріїв трансформацій СЕБП дало змогу описати їхній 

вплив на функціональність та дієвість трансформацій СЕБП, та визначити міру 

гармонійності таких сценаріїв трансформацій СЕБП.  

6. За результатами моделювання змісту трансформацій СЕБП 

представлено їхній зміст у загальному вигляді, надано характеристику окремим 

елементам у складі СЕБП. Для повного висвітлення конкретного змісту таких 

трансформацій розроблено змістову модель трансформацій СЕБП. Представлення 

трансформацій у матричній формі як різниці між двома дискретними сусідніми у 

часі станами такої системи, з урахуванням необхідного реагування СЕБП на 

загрози діяльності підприємства дало змогу удосконалити підхід до моделювання 

змісту трансформацій СЕБП. З урахуванням необхідного реагування СЕБП на 

загрози діяльності підприємства встановлено сукупність факторів, які визначають 

необхідне наповнення цільової матриці в цілому, та сукупності факторів 

деформуючого впливу на стан та функціонування системи економічної безпеки 

підприємства. З метою якісної характеристики трансформацій СЕБП 

запропоновано окремі їхні патерни за критеріями змінюваного виду елементу 

системи, спрямованості трансформації, кластеризації об’єктів та кластеризації 

функцій у СЕБП.  
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7. З використанням викладених положень здійснене моделювання 

трансформацій СЕБП на вітчизняних підприємствах. Результати моделювання 

свідчать про доцільність створення цілісного образу майбутніх трансформацій 

системи економічної безпеки на вітчизняних підприємствах, необхідність 

здійснення таких трансформацій в практику безпекозабезпечувальної діяльності 

вітчизняних підприємств та управління трансформаціями.  

Основні положення розділу, результати дослідження і висновки  

опубліковані в наукових працях автора [163, 173, 175, 180, 184, 185, 188, 190, 199, 

202, 203, 204]. 
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РОЗДІЛ V 

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЯМИ 

СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  

 

5.1. Засади побудови механізму управління трансформаціями системи 

економічної безпеки підприємства 

 

Впровадження за результатами проведеної діагностики змодельованих 

трансформацій СЕБП потребує використання необхідних управлінських 

інструментів. Для забезпечення комплексності такого впровадження пропонується 

сформувати та використати організаційно-економічний механізм управління 

трансформацій СЕБП.  

Поняття механізму давно вже здобуло міждисциплінарний зміст, й, у тому 

числі, широко використовується в економіці (табл. 5.1). З наведених у табл. 5.1 

визначеннях із механізмом пов’язують процеси, стани, явища та елементи, які 

мають певний цілеспрямований «рух» для досягнення поставленої мети. Найбільш 

вдалим, з позиції пояснення механізмів в управлінській діяльності, є визначення 

А.Кульмана: «це система елементів (цілей, функцій, методів, організаційної 

структури і суб’єктів) та об’єктів управління, в якій відбувається цілеспрямоване 

перетворення впливу елементів управління на необхідний стан або реакцію 

об’єктів управління, що має вхідні посилки і результуючу реакцію» [258, c. 13-14]. 

Дійсно, механізм є системою з певним набором елементів і чітко визначеним 

«входом» - вхідні посилки або генератори дій, та «виходом» - результуючою 

реакцією. 

Частковим випадком механізму в економіці, й у тому числі на рівні окремого 

підприємства, є організаційно-економічний механізм. Існуючі підходи до його 

розуміння представлені у табл. Л.1 додатку Л. 

Стосовно організаційно-економічного механізму і підходів до його 

трактування, необхідно зазначити, що більшість науковців, використовуючи 

класичні трактування механізму, виділяють структурно-функціональні елементи 
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управління на макро і мікрорівнях з одночасним акцентом на взаємодії суб’єктів 

управління.  

Таблиця 5.1 

Розуміння механізму в економіці 

Автор, джерело Розуміння механізму 

Азріліян А. 

[251, с.401] 

це послідовність станів процесів, які визначають собою які-

небудь дії, явища; система, пристрій, який визначає порядок 

якого-небудь виду діяльності 

Богиня Д.,  

Куликов Г., 

Шамота В.,  

Лисий Л. та ін. 

[524, с. 25] 

сукупність процесів, прийомів, методів, підходів, за 

допомогою яких відбувається рух усієї системи й 

здійснюється досягнення певної мети 

Гончаров С.  

[455, с.185] 

сукупність процесів, прийомів, методів, підходів, здійснення 

певних дій задля досягнення мети 

Кульман А. 

[258, c.13-14] 

система елементів (цілей, функцій, методів, організаційної 

структури і суб’єктів) та об’єктів управління, в якій 

відбувається цілеспрямоване перетворення впливу елементів 

управління на необхідний стан або реакцію об’єктів 

управління, що має вхідні посилки й результуючу реакцію 

Маєвська О. 

[280, с. 148] 

система (сукупність) заходів, чинників, які функціонують у 

взаємозв`язку з метою підвищення ефективності, 

задоволення потреб суспільства, збільшення грошових 

потоків до бюджету тощо 

Мельничук О. 

[425, с.431] 
сукупність проміжних станів або процесів будь-яких явищ 

Мочерний С.  

[124, с.135] 
система певних ланок та елементів, що приводять їх у дію 

Моісєєв М.  

[527, с.292] 

сукупність станів і процесів, з яких складається якесь 

фізичне, хімічне, фізіологічне, економічне, психологічне та 

інше явище, наприклад, механізм мислення 

 

На рівні окремого підприємства, організаційно-економічний механізм має 

інструментальну природу і дозволяє за рахунок управлінських елементів і способів 

їхньої організаційної, інформаційної, мотиваційної та правової підтримки 

отримувати очікуваний результат у визначених сферах його застосування, про що 

зазначає Козаченко Г. В. [226, с. 36]. При цьому вплив такого механізму 

реалізується в межах функціональних складових управління і забезпечується 
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виконавцями різних рівнів із генерацією вхідних потоків основними суб’єктами 

управління. 

Отже, безпосереднє використання організаційно-економічного механізму 

для управління трансформаціями СЕБП потребує розкриття вимог до нього (рис. 

5.1).  

Цільовий характер   Економічність   Проектний характер 

    

                

 

Адекватність 

 

  Вимоги до 

організаційно-

економічного 

механізму 

  Інтегрованість у 

систему управління 

підприємством 
    

                

Достатня складність   Комплексність   Адаптованість 

    

              

Рис. 5.1. Вимоги до організаційно-економічного механізму  

управління трансформаціями СЕБП 

 

Представлені вимоги стосуються не організаційно-економічного механізму у 

загальному випадку як комплексного управлінського інструменту, а саме 

організаційно-економічного механізму управління трансформаціями СЕБП. 

Наведені вимоги сформовані та докладно представлені в монографії [188]. 

Формування організаційно-економічного механізму управління 

трансформаціями СЕБП потребує уточнення підходу, на засадах якого такий 

механізм може бути побудований. Можливі для використання підходи для 

побудови механізму представлені у табл. 5.2. 

Кожен із виділених підходів може бути використаний для побудови 

організаційно-економічного механізму управління трансформаціями у системі 

економічної безпеки підприємства. Втім, кожен з таких підходів має в контексті 

окресленої мети як переваги, так і недоліки (табл. Л.2 додатку Л), що суттєво 

впливають на специфіку побудови зазначеного механізму. Аналізуючи 

характеристики підходів, наведених у табл. 5.2 і табл. Л.2 додатку Л необхідно 

деталізувати основні їх параметри та особливості застосування з метою вибору 
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найбільш оптимального для побудови організаційно-економічного механізму 

управління трансформаціями СЕБП. 

Таблиця 5.2 

Підходи для побудови організаційно-економічного механізму управління 

трансформаціями СЕБП (сформовано з використанням [78, 206, 226]) 

Підхід Опис підходу в контексті побудови механізму 

 

Системний  У межах підходу здійснюється комплексне удосконалення 

максимальної кількості елементів системи економічної безпеки 

підприємства відповідно до фактичних і потенційних 

трансформацій 

Процесний Побудова здійснюється за окремими процесами, що необхідні для 

реалізації трансформацій і які пов’язані між собою та 

забезпечують послідовне й узгоджене в часі удосконалення 

елементів управління СЕБП 

Ситуаційний  Головним орієнтиром для побудови механізму є ситуації, що 

можуть виникнути в результаті актуалізації певних 

трансформацій 

Фреймовий Виділення набору елементів (фреймів) мінімально необхідних 

для управління трансформаціями та його розширення за рахунок 

включення додаткових фреймів, які задіяні в трансформаційних 

процесах 

Програмно-

цільовий 

Визначення програми трансформацій і встановлення цілей, що 

повинні бути досягнуті за рахунок удосконалення управління 

СЕБП 

Проектний Побудова механізму здійснюється за проектним підходом 

відповідною командою проекту з чітко виділеними ресурсами та 

часовими межами 

 

У переважній більшості досліджень, пов’язаних з економічною безпекою 

підприємств одним з базових є системний підхід, оскільки саме система 

економічної безпеки дозволяє адекватно реагувати на загрози середовища 

функціонування підприємства. Такий підхід дозволяє комплексно впроваджувати 

будь-які нововведення і забезпечує деталізацію та охоплення практично всіх 

складових елементів існуючих на підприємстві систем. Однак для побудови 

організаційно-економічного механізму управління трансформаціями СЕБП він хоч 

і придатний, проте не може забезпечити достатню оперативність реагування на 
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трансформації та потребує багато часу для коригування організаційних зв’язків і 

удосконалення взаємодії елементів механізму.  

Дещо іншим є ситуаційний підхід, який залежно від існуючого стану 

оточуючого середовища й ситуацій, які у ньому виникають, здатен швидко 

забезпечити «відгук» певної управлінської системи в межах підприємства, у тому 

числі системи економічної безпеки. Ситуаційний підхід можливо буде мати 

переваги у порівняно з іншими за умови ефективно діючої системи економічної 

безпеки, яка працює злагоджено й пройшла етап трансформацій та удосконалень. 

Тобто у певному часовому періоді така система працює практично на «максимумі 

ефективності» й реагує лише на певні подразники (ситуації), які можливо 

потребують точкових концентрованих заходів. Однак реалії функціонування 

вітчизняних підприємств свідчать саме про актуальність трансформацій у сфері 

економічної безпеки, саме тому зазначений підхід на даний момент мало 

придатний до реалізації у вигляді базису побудови механізму управління 

трансформаціями СЕБП. 

Фреймовий підхід щодо побудови організаційно-економічного механізму 

управління трансформаціями СЕБП є цілком можливим. Перевагами використання 

фреймового підходу до побудови організаційно-економічного механізму є висока 

гнучкість такого механізму, можливість додавання окремих елементів без зміни 

його загальної структури, можливість пристосування механізму шляхом зміни 

його складу до потреб та особливостей діяльності конкретного підприємства. Крім 

того, фреймовий підхід на відміну від інших підходів дає змогу порівняно просто 

представити зміст об’єкта, що будується. Й завдяки своїм перевагам фреймовий 

підхід знаходить своє використання у побудові організаційно-економічних 

механізмів на рівні окремого підприємства, наприклад [78].  

Втім, істотним недоліком фреймового підходу є те, що він дуже докладно 

дозволяє відобразити склад певного механізму та варіації його елементів, але при 

цьому не відображає необхідним чином функціонування такого механізму. 

Фактично фрейм як структура, що містить опис певного об’єкта у вигляді заданих 

атрибутів та їхніх значень є компактною формою представлення морфологічного 
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аналізу Ф. Цвіккі [556]. Але при цьому сам фрейм не відображає порядок 

функціонування механізму, що істотно зменшує цінність використання 

відповідного підходу для побудови механізму, адже завданням такої побудови є не 

просто визначення складу механізму, але й забезпечення його дієвості. 

Сутність програмно-цільового підходу полягає у визначенні програми 

трансформацій і встановленні цілей, що мають бути досягнуті за рахунок 

удосконалення управління СЕБП. При цьому перевагами підходу є чітка 

орієнтація на досягнення визначеної цілі з конкретною послідовністю виконання 

дій згідно з програмою впровадження механізму, однак складність зміни 

параметрів програми впровадження механізму й виникнення додаткових витрат 

пов’язаних з цим, можуть нівелювати всі окреслені переваги. Створення програми 

передбачає наявність дієвої системи планування й достатньо стабільного стану 

СЕБП, а в нинішніх умовах це є доволі проблематичним. У кожній конкретній 

ситуації модифікація сформованих програм буде призводити до додаткових 

непродуктивних втрат і буде значно завищувати реальну вартість впровадження 

механізму управління трансформаціями СЕБП. 

Проектний підхід передбачає визначення доволі «жорстких» параметрів 

притаманних реалізації будь-якого проекту [80, 154]. Оскільки трансформації у 

більшості випадків не підпадають під категорію «абсолютно контрольованих», їх 

ресурсне забезпечення та організаційно-управлінська специфіка впровадження 

потребують гнучкого реагування та удосконалення процесів формування 

відповідного механізму. Категоричність у межах розподілу відповідальності за 

реалізацію такого проекту і намагання контролювати всі етапи його виконання, 

навпаки, тільки ускладнять інтеграцію побудованого механізму у загальну 

управлінську систему і сформують низку проблем щодо його супроводу у процесі 

функціонування. При залученні зовнішніх фахівців-консультантів можливо він і 

придатний на етапі розроблення основних складових і зв’язків у межах механізму 

управління трансформаціями СЕБП, однак відносно тривале застосування 

зазначеного механізму потребує розуміння і моніторингу більшості процесів, що 

відбуваються як в СЕБП так і в управлінській системі підприємства в цілому. А 
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достатній рівень моніторингу й супроводу таких процесів може здійснюватись 

саме за рахунок застосування процесного підходу та специфічного 

інструментарію, який традиційно використовується для оперативного 

відслідковування й коригування будь-яких процесів у межах організаційно-

управлінської складової функціонування підприємства. Хоча і процесний підхід 

має свої вади, які полягають у складності ідентифікації процесів відповідно до 

специфіки як підприємства, так і функціонування його СЕБП. 

Тому необхідно більш детально висвітлити можливості і переваги такого 

підходу  порівняно з іншими, що були проаналізовані вище. Процесний підхід 

дозволяє ідентифікувати та ретельно проаналізувати всі етапи реалізації будь-яких 

трансформацій та виявити «слабкі місця» й точки спротиву (брейк фактори), що у 

перспективі забезпечує можливість функціонування трансформованих елементів 

відповідної системи. Не виключенням є і побудова організаційно-економічного 

механізму управління трансформаціями СЕБП, оскільки вузька «спеціалізація» 

зазначеного механізму не виключає необхідності його інтеграції в загальну 

систему управління підприємством, що передбачає формування нових 

організаційних та інформаційних зв’язків та підходів до взаємодії. При цьому саме 

процесний підхід дозволяє враховувати особливості розвитку системи економічної 

безпеки підприємства, існуючі підходи до управління підприємством у розрізі 

окремих сфер і процесів, та передбачає узгодження із життєвим циклом 

підприємства, який безпосередньо впливає на його розвиток у цілому. 

Простий опис процесів функціонування системи економічної безпеки та 

вплив на них трансформацій не задовольняє актуальні потреби менеджменту, 

оскільки не вирішує завдань обґрунтування управлінського впливу. Тому, 

необхідно у межах процесного підходу визначити найбільш придатний 

інструментарій, який би міг забезпечити формування дієвого механізму управління 

трансформаціями СЕБП. Традиційно впровадження процесного підходу 

пов’язують з використанням певного синтаксису, який може застосовуватись для 

оптимізації завдань в існуючій системі управління, є винятком і організаційно-

економічний механізм управління трансформаціями. Такі синтаксиси є 
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скороченою назвою підходів, що розроблялись у різні періоди часу з метою 

оптимізації загальної сукупності процесів і методів управління підприємством, а 

також з метою моделювання та формування прогнозів діяльності суб’єктів 

господарювання та їх системи управління. Принципово можуть бути використані 

різні синтаксиси (табл. Л.3). 

Наведені в табл. Л.3 додатку Л основні характеристики найбільш 

розповсюджених синтаксисів, що використовуються в різних сферах для 

характеристики різноманітних процесів, свідчать про їх певний взаємозв’язок і 

орієнтацію на вирішення схожих завдань. Для порівняння представлених у табл. 

Л.4 додатку Л форм синтаксису надамо їхню порівняльну характеристику за часом 

виникнення та розвитку (рис. 5.2). 

        

UML     + + + 

IDEF   + + + + + 

SADT + + +     

DFD   + + + + + 

 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Наш 

час 

Рис. 5.2. Хронологічне порівняння існуючих синтаксисів опису процесів 

 

Наведені на рис. 5.2 часові параметри виникнення й розвитку відповідних 

методологій є дещо умовними, оскільки вони взаємопов’язані і використовуються 

з різним ступенем активності доволі тривалий період. 

Наприклад, методологія SADT у вигляді перших досліджень й базових 

елементів почала розроблятися з кінця 60-х років минулого століття, а почала 

застосовуватись із 1973 року.  

І у 1980-х роках трансформувалася у IDEF та DFD. А UML виникла значно 

пізніше і лише у 1996 році  розробники у OMG вперше випустили специфікацію 

UML версії 0.9. [70]. Стосовно тривалості активного застосування наведених 

синтаксисів доцільно відмітити, що, еволюціонуючи від версії до версії, 

розширювався перелік завдань, які виконувались у межах наведених методологій 

та удосконалювався відповідний інструментарій. У наш час найбільш активно 

застосовуються IDEF та DFD, а також їх похідні у певних функціональних межах 
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управлінських систем. Однак це не означає, що абсолютно відмовились і від UML, 

хоч і обмежили її використання саме для опису управлінських процесів. Отже, 

наведені синтаксиси мають свої переваги й недоліки, що регламентує їх 

застосування для вирішення актуальних управлінських завдань. 

В цілому переваги та недоліки використання різного синтаксису для опису 

процесів у складі організаційно-економічного механізму управління 

трансформаціями СЕБП подано в табл. Л.4 додатку Л. 

Враховуючи наведені переваги та недоліки представлених синтаксисів, 

зазначимо, що для вирішення проблеми побудови організаційно-економічного 

механізму управління трансформаціями в системі економічної безпеки 

підприємства найбільш корисним буде IDEF, а UML та DFD – здебільшого 

призначені для моделювання інформаційних систем і потребують майже 

абсолютної автоматизації процесів, що не завжди реально для вітчизняних 

підприємств внаслідок обмеженості ресурсів та слабкої автоматизації процесів. 

Синтаксис IDEF не виник спонтанно, а був логічним продовженням 

методології SADT, яка розроблена спеціально для того, щоб полегшити опис і 

розуміння штучних систем, що потрапляють до розряду середньої складності. 

SADT була створена й випробувана на практиці в період з 1969 по 1973 р. [71]. Ця 

методологія виникла під сильним впливом PLEX, концепції клітинної моделі 

людино-орієнтованих функцій Хорі, загальної теорії систем, технології 

програмування і навіть кібернетики. З 1973 р сфера її використання істотно 

розширюється для вирішення завдань, пов'язаних з великими системами, такими, 

як проектування телефонних комунікацій реального часу, автоматизація 

виробництва, створення програмного забезпечення для командних і керуючих 

систем, підтримка боєготовності. Методологія з успіхом застосовувалася для 

опису великої кількості складних штучних систем з широкого спектру областей 

(банківська справа, очищення нафти, планування промислового виробництва, 

системи наведення ракет, організація матеріально-технічного постачання, 

методологія планування, технологія програмування) [287, с.13]. 
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У програмі інтегрованої комп'ютеризації виробництва (ICAM) Міністерства 

оборони США була визнана корисність SADT, що призвело до стандартизації та 

публікації її частини, названої IDEFO [287, с.1]. У подальшому зазначена 

методологія почала стрімко розвиватись і на сьогодні є однією з базових у 

стандартах якості ISO, який розповсюджений у багатьох країнах. При цьому на 

сьогодні є ціла низка синтаксисів IDEF, які знайшли своє застосування в різних 

сферах і розроблені з різним ступенем глибини й можливості практичного 

використання. Їх придатність для побудови механізму управління 

трансформаціями СЕБП також різна, що відображено в табл.Л.5 додатку Л 

З урахуванням сутності синтаксисів та їх специфіки, для побудови механізму 

управління трансформаціями СЕБП придатними є IDEF0, IDEF1, IDEF3. Це 

обумовлено можливістю коректного відображення зв’язків, інформації та 

функціональних елементів за допомогою таких синтаксисів. Враховуючи, що 

природа трансформацій і їх походження базується на певній інформаційній 

взаємодії, яка формує певне «збурення» системи, а ці «збурення» змінюють 

функціональні складові та їх змістове наповнення, саме IDEF буде корисним для 

менеджменту у процесі трансформації підходів до управління різними сферами 

діяльності підприємства. А щодо місця механізму в управлінській системі та 

можливості застосування IDEF для його побудови, доцільно погодитись з 

висловлюваннями класиків SADT Девіда Марка та Клемента МакГоуена: «вхід 

при наявності управління трансформується у вихід за допомогою механізму» 

[287]. Передусім це пов’язано із методологією SADT, яка є основою IDEF і 

передбачає дослідження всіх процесів від початку або генерації (входу) до 

кінцевого результату (виходу). Оскільки трансформація СЕБП не може 

відбуватися без управлінського впливу, а процеси трансформації піддаються 

ідентифікації, логічно буде представити побудову механізму управління 

трансформаціями СЕБП засобами IDEF. Це дасть змогу не лише виділити основні 

процеси, а й ідентифікувати базові та потенційні зв’язки з прив’язкою до 

інформаційних потоків. Графічно формалізацію процесу побудови механізму 

управління трансформаціями СЕБП представлено на рисунку 5.3.  
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Рис. 5.3. Формалізація процесу побудови  

механізму управління трансформаціями СЕБП (розроблено автором) 

 

Для реалізації наведених вище положень необхідно визначити сутність та  

призначення механізму управління трансформаціями СЕБП в цілому і за окремими 

складовими елементами (процесами).  

Відповідно, такі складові елементи потребують ідентифікації й пояснення 

особливостей їх взаємодії. На наступному етапі відбувається розроблення 

необхідних елементів (змістове наповнення) для подальшого використання та їх 

поєднання з метою формування загального механізму управління 

трансформаціями СЕБП. Після чого відбувається апробація розробленого 

механізму з обов’язковим попереднім тестуванням та подальшим введенням у дію. 

Сутність механізму управління трансформаціями СЕБП 

Призначення механізму управління трансформаціями СЕБП 

Ідентифікація основних елементів механізму 

Пояснення особливостей взаємодії основних елементів 

механізму 

 

Розроблення змістового наповнення основних елементів 

механізму 

 

Поєднання основних елементів та формування механізму 

Апробація механізму 

Повноцінне функціонування  механізму управління 

трансформаціями СЕБП 

1 2 … п 

попереднє тестування введення в дію 

1 п 
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При отриманні очікуваних результатів, а скоріше при відповідності наявним 

вимогам менеджменту, механізм переходить у режим повноцінного 

функціонування.  

Отже, в разі використання організаційно-економічного механізму 

управління трансформаціями СЕБП потребує уточнення склад такого механізму та 

обґрунтування його «організаційної» та «економічної» компонент. Для коректного 

визначення таких елементів та обґрунтування їх складу, необхідно зробити деякі 

уточнення щодо самої сутності механізму управління трансформаціями СЕБП. 

Зазначений механізм не є складовою частиною СЕБП і має управлінську 

сутність, оскільки за його допомогою будуть реалізовуватися попередньо 

узгоджені управлінські рішення щодо трансформації СЕБП. Тобто вхідним 

інформаційним потоком будуть управлінські рішення відповідних суб’єктів 

управління, а результуючою (вихід) – удосконалення СЕБП в цілому і окремих її 

елементів зокрема. Враховуючи логіку побудови СЕБП (об’єкти – суб’єкти – 

методи – функції) необхідно враховувати, що суб’єкти і методи будуть 

«відчувати» безпосередній вплив механізму, а функції та об’єкти – 

опосередкований (тобто не так явно виражений). Узагальнено вплив 

організаційно-економічного механізму управління трансформаціями на СЕБП 

представлено на рисунку 5.4. 

Вплив досліджуваного механізму на вибір методів, що використовуються у 

СЕБП, буде залежати від вагомості і змісту трансформацій. Такий вибір може 

здійснюватись серед методів, що вже використовуються, а може формувати 

потребу в абсолютно нових методах, які дозволяють оптимізувати процес 

трансформацій. Організаційно-економічний механізм управління 

трансформаціями буде обумовлювати деталізацію об’єктів СЕБП та їх 

диференціацію згідно  з вагомостю впровадження трансформацій на певному етапі 

розвитку підприємства. Тобто деякі об’єкти можуть розглядатися укрупнено, а 

деякі (на які безпосередньо направлений трансформаційний вплив) 

потребуватимуть деталізації і виділення окремих цільових сегментів впливу.  
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Рис. 5.4. Вплив організаційно-економічного механізму управління 

трансформаціями на СЕБП (розроблено автором) 

 

Розширення та/або якісні зміни функцій СЕБП будуть передувати 

загальному оцінюванню дієвості СЕБП відповідно до запитів та очікувань 

менеджменту підприємств. У більшості випадків трансформації будуть генерувати 

розширення функціональних можливостей системи, а організаційно-економічний 

механізм дозволятиме прискорити цей процес. 

Загальне бачення складових організаційно-економічного механізму 

управління трансформаціями СЕБП наведено на рис. 5.5. У складі такого 

механізму виділено два блоки складових елементів, які відрізняються своїм 

наповненням за відношенням до управлінського процесу. Перший блок – суб’єкти, 

об’єкти, методи та оцінювальні елементи, створюють основу досліджуваного 

механізму й формують необхідний фундамент для його «запуску». Другий блок – 

включає елементи, що дозволяють такому механізму функціонувати та 

інтегруватися в загальну систему управління підприємством (на скільки це 

необхідно і доцільно). Рефлексивні, узгоджувальні, нормативні елементи та 
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подолання опору змінам – організовують і регламентують зв’язки у середині 

механізму, оперуючи інформацією та інструментарієм, які генерує перший блок.  

 

Рис. 5.5 Складові організаційно-економічного механізму управління 

трансформаціями СЕБП  (розроблено автором) 

 

Детально характеризуючи кожен з наведених на рис. 5.5 елементів, 

зазначимо, що основними суб’єктами в окресленому контексті виступають 

власники та менеджмент підприємств. Це дві великі групи суб’єктів з різними 

правами й повноваженнями, які найбільш вагомо впливають на формування 

механізму та прогнозують необхідний результат здійснення трансформацій. 

Власники – це переважно стратегічний рівень управління, на якому акцентування 

уваги відбувається на кінцевій меті, а не на засобах їх досягнення. Менеджмент 

підприємств виконує оперативні задачі й безпосередньо запускає механізм у дію, 

впливаючи за рахунок такого механізму на складові СЕБП і реалізуючи необхідні 

трансформації. З метою належного функціонування механізму управління 

трансформаціями СЕБП використовуються такі методи, як управлінські, 

економічні, соціально-психологічні, оскільки різні аспекти мають вплив на 

впровадження та функціонування зазначеного механізму. Ефективність 

функціонування механізму та окремих його складових визначають оцінювальні 

елементи (якісні та кількісні), які дозволяють визначити правильність 

функціонування зазначеного механізму й необхідність у подальших 

трансформаціях. Рефлексивні та узгоджувальні елементи створюють безперервний 
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потік інформації та інформаційної взаємодії з метою уникнення непорозумінь та 

прорахунків на окремих етапах впровадження трансформацій. Однак, завжди існує 

спротив змінам, що обумовлює застосування примусу (жорсткі методи), мотивації 

(м’які методи), лібералізму (нейтральні методи). Для зміцнення результатів 

трансформацій обов’язковим є нормативний блок, що дозволяє затвердити 

позитивні зрушення відповідними нормами, регламентами та інструкціями, а це є 

одним з постулатів для СЕБП. У табл. 5.3 наведено стислий зміст елементів 

організаційно-економічного механізму управління трансформаціями СЕБП. 

Представлений у табл. 5.3 стислий зміст елементів механізму не дає 

достатньо повного уявлення про архітектоніку самого механізму та його специфіку 

саме для трансформації СЕБП, тому необхідно акцентувати увагу на деталізації, 

взаємозв’язках наведених елементів та відповідному інструментарії формування та 

безпосереднього використання організаційно-економічного механізму управління 

трансформаціями СЕБП. 

Таблиця 5.3 

Зміст елементів організаційно-економічного механізму управління  

трансформаціями СЕБП 

Елемент Стислий зміст 

 

Суб’єкти власники та менеджери різних рівнів 

Об’єкти складові СЕБП (об’єкти – суб’єкти – методи – 

функції) 

Методи управлінські, економічні, соціально-психологічні 

Оцінювальні елементи якісні та кількісні 

Рефлексивні елементи зворотний зв'язок, ланцюгові реакції 

Подолання спротиву 

змінам 

примус, мотивація, лібералізм  

Узгоджувальні елементи гармонізація, уніфікація 

Нормативні елементи норми, регламенти, інструкції 
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Таким чином, у дисертаційній роботі удосконалено організаційні та 

економічні засади механізму управління трансформаціями системи економічної 

безпеки підприємства, які, на відміну від існуючих, базуються на формалізації 

процесу побудови та конкретизації змісту організаційно-економічного механізму 

управління трансформаціями системи економічної безпеки підприємства у 

вигляді процесної карти на основі використання синтаксису IDEF щодо окремих 

груп об’єктів захисту шляхом узагальнення підходів, аналізу можливих 

інструментів до побудови такого механізму, визначення вимог до нього, 

уточнення його призначення й обмежень, що дозволяє сформувати такий 

механізм відповідно до особливостей підприємства, на якому здійснюється 

управління трансформаціями системи економічної безпеки 

 

5.2. Побудова організаційно-економічного механізму управління 

трансформаціями системи економічної безпеки підприємства 

 

Обґрунтування базису формування організаційно-економічного механізму 

управління трансформаціями СЕБП та стисла загальна характеристика змісту 

кожного з елементів дозволяє в цілому сформувати загальне бачення такого 

механізму в системі управління підприємством, однак не висвітлює його 

особливості. Необхідно також проаналізувати специфіку узгодження розроблених 

елементів у єдиній системі та проблеми, що можуть виникнути при побудові 

досліджуваного механізму. 

Варто зазначити, що всі представлені компоненти організаційно-

економічного механізму управління трансформаціями СЕБП повинні бути 

розробленими для забезпечення дієвості такого механізму. Наслідки відсутності 

компонентів організаційно-економічного механізму управління трансформаціями 

можуть доволі істотно вплинути на весь процес реалізації трансформацій та звести 

нанівець намагання менеджменту удосконалити СЕБП в цілому. Аналіз наслідків 

відсутності таких компонентів наведено у табл. Л.6. додатку Л. 
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Коментуючи можливі наслідки відсутності компонентів організаційно-

економічного механізму управління трансформаціями, необхідно підкреслити, що 

наведені у табл. Л.6. додатку Л компоненти мають різну вагомість для процесу 

побудови і функціонування механізму, однак очевидно, що всі такі елементи є 

необхідними для успішного функціонування такого механізму. І якщо без базових 

елементів (об’єкти і суб’єкти) механізм взагалі не може функціонувати, то інші 

представлені елементи будуть відображати специфіку саме організаційно-

економічного механізму управління трансформаціями, а такі компоненти як 

методи і подолання спротиву змінам, взагалі потребують детального аналізу 

внаслідок вагомості впливу на очікуваний кінцевий результат. Важливість 

дослідження спротиву змінам зумовлена тим, що такий спротив в умовах 

трансформації СЕБП спроможний повністю нівелювати навіть позитивні за 

характером та очікуваним результатом трансформації. Але разом із тим питання 

спротиву змінам під час трансформації СЕБП залишається недослідженим, хоча 

очевидно, що таке питання є актуальним та має свої специфічні риси. 

Організаційно-економічний механізм управління трансформаціями СЕБП не 

є універсальним управлінським інструментом, а має своє чітке цільове 

призначення (рис. 5.6) та має свої обмеження (табл. 5.4).  

Рис. 5.6. Призначення організаційно-економічного механізму управління 

трансформаціями СЕБП (запропоновано автором) 
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Основним призначенням такого механізму є удосконалення СЕБП, 

підвищення її дієвості та результативності функціонування за рахунок 

трансформації її елементів відповідно до актуальних умов функціонування 

підприємства.  

Як і будь-який управлінський інструмент, організаційно-економічний 

механізм управління трансформаціями СЕБП має свої певні обмеження. У табл. 

5.4 виділено найбільш специфічні й вагомі з них. Оскільки реалізація 

трансформацій відбувається виключно в межах СЕБП відповідно до актуальних 

потреб функціонування підприємства, зазначений механізм буде забезпечувати 

цільові потреби управлінців саме в зазначеній сфері. 

Таблиця 5.4 

Обмеження організаційно-економічного механізму управління 

трансформаціями СЕБП (запропоновано автором) 

Обмеження Зміст обмеження  

Цільовий 

характер 

Реалізація трансформацій виключно в межах СЕБП відповідно 

до актуальних потреб 

Склад 

користувачів 

Склад учасників механізму обмежений розповсюдженням 

конфіденційної інформації щодо діяльності підприємства 

Складність 

визначення 

економічного 

ефекту  

Складність визначення фінансових результатів від реалізації 

трансформацій у вартісному вимірі 

Часовий лаг Існує часовий лаг між здійсненням управлінського впливу із 

використанням механізму та формуванням позитивного  

ефекту  

 

Розроблюваний механізм не є універсальним управлінським інструментом, 

який може бути використаний для управління трансформаціями на підприємстві в 

цілому, втім механізм для цього й не призначений. Він має об’єктом впливу 

систему економічної безпеки підприємства. При цьому коло користувачів 

механізму буде доволі обмеженим внаслідок недостатності повноважень більшості 

для реалізації таких трансформацій і конфіденційного характеру інформації як 

щодо рівня економічної безпеки підприємства, так і щодо змісту функціонування 

СЕБП. Нарешті, певним обмеженням такого механізму є складність визначення 



327 

економічного ефекту від його застосування. Будь-який управлінський інструмент 

має бути економічно доцільним щодо свого застосування. Але визначити ефект від 

використання такого механізму доволі складно. І додатково, під час оцінювання 

функціонування такого механізму слід брати до уваги, що ефект від його дії не 

проявляється одразу – має пройти певний проміжок часу. 

На основі представлених теоретичних та інструментальних засад побудови 

механізму управління трансформаціями СЕБП розроблений у загальному випадку 

у вигляді процесної карти на основі методології IDEF механізм управління 

трансформаціями СЕБП представлений на рис. 5.7. 

Так, на першому етапі роботи механізму формується відповідний 

інформаційний масив щодо актуальних трансформацій СЕБП та враховуються 

особливості існуючої системи управління підприємством, які у поєднанні 

генерують процеси управління трансформаціями СЕБП. Зазначені процеси 

реалізуються за допомогою відповідних управлінських рішень, які впливають на 

об’єкти СЕБП (об’єкти) через суб’єктів СЕБП, із залученням суб’єктів управління 

різних рівнів (суб’єкти) та застосуванням необхідних методів (методи). 

Це викликає функціональні зміни елементів СЕБП (функції), що впливає на 

процеси управління трансформаціями та генерує інформацію про трансформації у 

межах кожного з елементів. В цілому описана дія  механізму управління 

трансформаціями СЕБП призводить до послідовної трансформації елементів СЕБП 

та її удосконалення. 

Зазначимо, що об’єкти управлінського впливу у СЕБП мають доволі вагомі 

відмінності й ступінь можливого впливу на них також буде відрізнятись. Тому дію 

організаційно-економічного механізму управління трансформаціями на окремі 

об’єкти СЕБП можливо представити з використанням методології IDEF та певним 

об’єднанням представлених у роботі об’єктів за змістово-аналітичними 

характеристиками. 
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Рис. 5.7 Загальний вигляд організаційно-економічного механізму управління трансформаціями СЕБП  

(запропоновано автором) 
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Пропонується виділити чотири блоки об’єктів управлінського впливу, які 

водночас є об’єктами в складі СЕБП (рис. 5.8) , а саме: 

1. Внутрішньо-організаційні - ресурси, персонал, технології, активи, 

інтелектуальна власність; 

2. Контактні - інформаційні потоки, контактні аудиторії, репутація та 

імідж; 

3.  Партнерські - контрагенти, стейкхолдери (внутрішні та зовнішні), 

інсайдери; 

4. Потенційно-негативної дії - загрози, ризики, конкуренти.  

Потребує обґрунтування саме такий підхід до включення об’єктів 

управлінського впливу у наведені на рис. 5.8 групи. 

 

Рис. 5.8. Групування об’єктів управлінського впливу у СЕБП  

за змістово-аналітичними характеристиками (запропоновано автором) 
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(продуктивних або непродуктивних; поточних або ретроспективного характеру та 

інше). З цим пов’язана можливість їх контролю з боку менеджменту (враховуючи 

історичний досвід обліку, контролю та аудиту) та розвиненість методів захисту, 

хоча про досконалість таких методів говорити зарано. Однак саме ці об’єкти є 

первинними у процесах функціонування та становлення СЕБП, оскільки будь-який 

негативний вплив у результаті проявляється в дестабілізації стану зазначених 

елементів.  

Особливої значущості набуває такий об’єкт управлінського впливу, як 

персонал. Саме персонал є носієм інформації про всі процеси і явища та є, з одного 

боку, джерелом підвищеної небезпеки для СЕБП, а з іншої – невід’ємною 

складовою її формування.  Персонал є специфічним об’єктом у складі СЕБП, який 

здійснює вплив на інші об’єкти. Традиційно визнається, що саме персонал 

підприємства створює значну кількість загроз та ризиків у його функціонуванні 

(розголошення конфіденційної інформації, свідомі дії, що наносять шкоду 

підприємству, неусвідомлювані дії, які можуть приводити до збитків тощо). Але 

разом із тим зрозуміло, що по-перше, вплив СЕБП на персонал як на об’єкт 

управління є обмеженим та опосередкованим, і, по-друге, виключити повністю 

персонал як джерело загроз підприємства неможливо. Вплив суб’єктів управління 

на представлені внутрішньо-організаційні об’єкти має безпосередній характер. 

Трансформації у межах СЕБП, у кінцевому підсумку, будуть забезпечувати більш 

високий ступінь захищеності представлених у першому блоці елементів за рахунок 

удосконалення як СЕБП в цілому, так і окремих елементів зокрема. 

Другий блок об’єктів управлінського впливу у складі СЕБП  – контактні – 

характеризується наявністю інформаційно-комунікаційної складової, що виникає у 

процесі обміну інформацією з контактними аудиторіями, а це впливає на імідж та 

репутацію підприємства. У сьогоднішньому інформаційному суспільстві – такий 

блок надзвичайно важливий для СЕБП, хоча ефективно впливати на нього 

надзвичайно складно, перш за все, внаслідок принципової обмеженої 

контрольованості об’єктів такого блоку для підприємства. Якщо на активи 

підприємства та персонал є можливість здійснення безпосереднього 
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управлінського впливу, то контролювати репутацію підприємства, дії контактних 

аудиторій, всі інформаційні потоки щодо своєї діяльності підприємство напряму 

не має можливості. Підприємство та окремі його підсистеми, у тому числі у СЕБП, 

може тільки здійснювати певний вплив на такі об’єкти.  

Репутація, імідж, відносини із контактними аудиторіями в сучасних умовах 

розвиненого ринку критично важливі для підприємства. Це пояснюється, з одного 

боку, легким доступом до інформаційних ресурсів і баз даних, а з іншої 

надзвичайним масивом (свідомо або несвідомо) викривленої інформації про 

об’єкти управлінського впливу. Розповсюдження правдивої або неправдивої 

негативної інформації про діяльність підприємства, його образ в очах потенційних 

контрагентів напряму впливають на фінансові результати його діяльності. Це 

безпосередньо стосується маркетингу та результатів продажів, що прямо 

відбивається на фінансових результатах діяльності підприємства й для економічної 

безпеки суб’єктів господарювання є критично важливим.  

Контактні аудиторії сприймають інформацію, яка може надходити від 

суб’єктів управління підприємством, однак персонал підприємства також впливає 

на цей процес, що необхідно обов’язково враховувати при реалізації 

трансформацій і формуванні іміджу та позитивної репутації підприємства. Від 

контактних аудиторій, з якими взаємодіє підприємство, буде надходити зворотній 

масив інформації щодо сприйняття/несприйняття підприємства та правильності 

(очікуваної результативності) формування іміджу. 

Інформаційні потоки пов’язані практично зі всіма об’єктами, 

представленими на рис. 5.7, оскільки вони є основою механізмів, як у межах 

СЕБП, так і в системі управління підприємством в цілому. Саме інформаційні 

потоки є передумовою реалізації відповідних трансформацій, оскільки вони є 

базисом управлінських рішень і подальшого перетворення таких рішень у 

імпульси змін на рівні окремих об’єктів СЕБП. При цьому складність 

контролювання таких потоків обумовлює увагу до них з боку суб’єктів управління 

і диференціацію методів впливу.  
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Отже, для здійснення трансформацій СЕБП інформаційні потоки будуть 

мати ключову роль, оскільки вони безпосередньо пов’язані з управлінськими 

процесам на всіх рівнях і стосуються більшості об’єктів СЕБП незалежно від їх 

характеристик та можливості впливу на них. Саме елементи цього блоку будуть 

вимагати оперативної трансформації СЕБП у разі розповсюдження негативної для 

підприємства інформації для підтримки стану економічної безпеки, що відповідає 

актуальним умовам функціонування підприємства на ринку. 

Третій блок виділених об’єктів управлінського впливу у СЕБП  

пов'язаний із формуванням партнерських відносин підприємства і включає 

контрагентів, інсайдерів та стейкхолдерів. Варто підкреслити різницю між 

об’єктами цього блоку та попереднього. Імідж підприємства та його взаємодія із 

контактними аудиторіями, інформаційні потоки мають загальний характер й 

впливають на відносини підприємства із зовнішнім середовищем в цілому. А 

контрагенти та інсайдери є конкретними об’єктами зовнішнього середовища, 

взаємодія із якими носить максимально індивідуалізований характер.  Відразу 

необхідно відмітити обмежену здатність управлінського впливу на такі об’єкти 

внаслідок відсутності безпосереднього підпорядкування та неможливості чіткої 

ідентифікації їх реальних цілей. Пріоритети довгострокової співпраці та 

зацікавленість у партнерських відносинах можуть бути лише «верхівкою 

айсбергу», а реальні цілі будуть більш прагматичні – від максимізації прибутку, до 

поглинання і витіснення з ринків. У такій ситуації трансформаційні процеси 

будуть направлені на удосконалення методів та підходів, що застосовуються 

безпосередньо у СЕБП для нівелювання факторів негативної дії, що виникають, 

або можуть виникнути в результаті опортуністичної поведінки партнерів, 

стейкхолдерів, кожен із яких має свої інтереси щодо підприємства та можливості 

їхньої реалізації, та інсайдерів.  

Нарешті, у складі виділених об’єктів СЕБП четвертий блок об’єктів – це 

об’єкти підвищеної уваги, які  потребують особливої уваги для мінімізації їхнього 

негативного впливу. Загрози й ризики характерні для переважної більшості 

процесів та залежать від середовища функціонування суб’єктів господарювання і 
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прийнятих управлінських рішень відповідальних осіб з різним ступенем 

схильності до ризику. Конкуренти, в свою чергу, формують безпосередній 

негативний вплив на підприємство, намагаючись витіснити його з ринків або 

дискредитувати перед потенційними споживачами. Специфікою цього блоку 

об’єктів СЕБП є те, що загрози притаманні підприємницькій діяльності завжди, в 

принципі як і конкуренти (за винятком монополій), а ризик пов’язують з певними 

діями й рішеннями, оскільки ризикувати чи ні – це пріоритет власників та 

управлінців різних рівнів. Уся СЕБП у такій ситуації направлена на ліквідацію 

негативних факторів впливу на підприємство, а трансформації у СЕБП повинні 

забезпечити її готовність  своєчасно та результативно реагувати на такий вплив на 

підприємство з боку зовнішнього середовища. Саме наведені об’єкти четвертого 

блоку об’єктів – загрози, ризики та конкуренти – потребують стратегічної 

складової управління, оскільки управлінські рішення за результатами прояву 

негативних факторів часто є неефективними з позиції забезпечення економічної 

безпеки. «Гра на випередження» щодо таких об’єктів є одним з пріоритетів 

функціонування СЕБП та обумовлює необхідні трансформації, які повинні, у 

найгіршому випадку, йти паралельно з здійсненням безпосереднього негативного 

впливу на підприємство, а в ідеалі – попереджати саму можливість такого впливу. 

Відповідно, як методи, так і трансформації СЕБП у межах зазначеного блоку 

об’єктів будуть доволі «жорсткі» та суттєві за обсягом, оскільки ці об’єкти 

стосуються всіх сфер та видів діяльності підприємства, а дієвість впливу на такі 

об’єкти буде значною мірою визначати функціонування СЕБП в цілому. 

На особливу увагу в складі компонентів механізму управління 

трансформаціями у СЕБП заслуговують методи. Слід чітко відрізняти методи як 

елемент СЕБП та методи механізму управління трансформаціями СЕБП. Такі 

методи можуть частково перетинатися, але вони мають зовсім різні об’єкти впливу 

та зовсім різне призначення свого використання: методи у складі СЕБП призначені 

для здійснення впливу на об’єкти в складі СЕБП, на безпосереднє усунення 

негативного впливу на підприємство; методи в складі механізму управління 

трансформаціями призначені для приведення СЕБП у певний необхідний стан.  
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У складі організаційно-економічного механізму управління 

трансформаціями СЕБП можна виділити окремі групи методів: адміністративні, 

соціально-психологічні, економічні та інформаційні. Узагальнену характеристику 

таких методів представлено у табл. 5.5. Кожна група представлених методів має 

своє призначення щодо управління трансформаціями СЕБП. 

Наведені в табл. 5.5 групи методів є загальновизнаними і розповсюдженими, 

про які зазначалося у пп. 1.2. У складі таких груп представлені конкретні методи 

(табл. 5.6), що можуть застосовуватись саме для організаційно-економічного 

механізму управління трансформаціями СЕБП і можуть використовуватись 

відповідними суб’єктами, які безпосередньо реалізують такі трансформації. 

Наведені у табл. 5.6 методи дозволяють суб’єктам, що задіяні у реалізації 

трансформацій СЕБП у межах відповідного механізму, здійснювати безпосередню 

реалізацію управлінських рішень направлених на певні об’єкти СЕБП з метою 

їхньої трансформації. 

Таблиця 5.5 

Характеристика методів у складі організаційно-економічного механізму 

управління трансформаціями СЕБП (запропоновано автором) 

Група методів Призначення групи методів 

 

Адміністративні Регламентація процесів трансформації та визначення кола 

суб’єктів задіяних у реалізації трансформацій, конкретизація 

їх прав та обов’язків. Нормативне забезпечення процесів та 

результатів трансформацій, розподіл сфер відповідальності 

Соціально-

психологічні 

Усвідомлення персоналом підприємства важливості 

забезпечення економічної безпеки підприємства та 

необхідності трансформацій СЕБП 

Економічні Мотивація суб’єктів задіяних у реалізації трансформацій. 

Техніко-економічне обґрунтування трансформацій та 

визначення їх потенційних результатів. Встановлення 

матеріальних санкцій за неналежне виконання обов’язків при 

реалізації трансформацій 

Інформаційні 

(ІТ) 

Застосування автоматизованих систем прийняття 

управлінських рішень та автоматизація процесів реалізації 

трансформацій у СЕБП. Аналіз та відбір оптимальних 

стратегій та оперативних дій з реалізації трансформацій у 

СЕБП. 
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Використовуючи логіку побудови організаційно-економічного механізму 

управління трансформаціями (рис. 5.7), управлінські рішення – це ініціативна 

складова реалізації трансформацій, а методи – інструментальна. При цьому для 

кожного об’єкта СЕБП в ході дії механізму управління трансформаціями склад 

методів може варіювати, а управлінські рішення щодо реалізації трансформацій не 

завжди будуть стосуватись усіх об’єктів СЕБП – вони можуть стосуватися 

окремих об’єктів залежно від потреб підприємства. 

Доцільно підкреслити певні особливості «включення» суб’єктів у 

генерування управлінських рішень і безпосередній вплив на об’єкти СЕБП у ходів 

функціонування механізму управління трансформаціями СЕБП. Такі особливості 

полягають у диференціації управлінських рішень та пріоритетності їх виконання 

відповідно до ієрархії суб’єктів, що беруть участь у реалізації трансформацій у 

межах досліджуваного механізму (рис. 5.9).  

Таблиця 5.6 

Характеристика складу груп методів у організаційно-економічному 

механізмі управління трансформаціями СЕБП  

(сформовано з використанням [2, 298, 433]) 

Група методів Склад методів 

 

Адміністративні Оперативно-розпорядчі методи (накази, розпорядження);  

Організаційні методи (нормативи, положення, інструкції, 

методичні вказівки)  

Соціально-

психологічні 

Соціальні методи (управління груповими явищами та 

процесами, розвиток особистісних якостей працівників, 

моральне стимулювання групової ініціативності та творчої 

активності працівників, особистий приклад); 

Психологічні методи (формування сприятливого 

психологічного клімату, психологічні методи відбору та 

навчання персоналу, гуманізація праці)  

Економічні Матеріальне стимулювання та дестимулювання, планування, 

встановлення економічно-обґрунтованих нормативів, техніко-

економічний аналіз та обґрунтування управлінських рішень  

Інформаційні 

(ІТ) 

Автоматизована обробка даних, автоматизація підтримки 

прийняття рішень, застосування експертних систем, 

інформаційні технології автоматизованого офісу 
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Власники генерують рішення стратегічного характеру, які є обов’язковими 

до виконання, хоча для системи економічної безпеки такі рішення не завжди 

будуть оптимальними, оскільки виникає певний конфлікт інтересів безпеки 

організації та максимізації фінансових результатів. У деяких випадках це може 

призводити не лише до сповільнення трансформаційних процесів, а й до повного 

їх припинення, внаслідок невідповідності отриманих результатів очікуванням 

власників. У такій ситуації особливого значення набуває колегіальність та 

узгодженість прийнятих рішень щодо трансформацій СЕБП та розподіл прав і 

повноважень на підприємстві. 

 

 

Рис. 5.9. Диференціація управлінських рішень та пріоритетність їх виконання 

відповідно до ієрархії суб’єктів, що беруть участь у реалізації трансформацій 

 

Топ-менеджмент також включається у процеси генерування рішень 

стратегічного характеру, хоча і «програють» власникам у вагомості таких рішень. 

Однак при наявності колегіального органу управління підприємством, як власники 

так і топ-менеджери можуть впливати на рішення, що стосуються не лише 

функціонування СЕБП, а й підприємства в цілому. У цілому, інтереси власників та 

СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ 

Генерують рішення стратегічного 

характеру, обов’язкові до виконання 
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стратегії 
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Менеджери  

Виконавці  

Топ-

менеджери  

Керівники 

підрозділів 

Керівники  

проектних 

груп 

Генерують рішення щодо окремих задач і 

проектів 

Формують імпульс зворотного зв’язку  
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керівництва підприємства щодо його убезпечення від загроз різної природи та 

належного функціонування СЕБП збігаються, хоча й мають певні відмінності: так, 

власники зацікавлені у збереженні підприємства як цілісної одиниці, всебічному 

убезпеченні його від різних загроз, а топ-менеджери зацікавлені в дотриманні 

власних інтересів та максимізації фінансових результатів підприємства. Але 

односпрямований характер зацікавленості топ-менеджерів та власників забезпечує 

концептуальну узгодженість позиції щодо трансформацій СЕБП з метою 

забезпечення її функціональності та дієвості. Хоча при цьому думки щодо 

спрямованості трансформацій, використання певних управлінських інструментів, 

балансу повноважень та відповідальності можуть й розрізнятися. 

Одними з ключових суб’єктів у трансформаціях об’єктів СЕБП є керівники 

підрозділів, які генерують рішення відповідно до загальної стратегії і відповідають 

за їх виконання на рівні окремих підрозділів. Специфічні знання та уміння таких 

керівників дозволяють найбільш чітко й своєчасно реалізовувати трансформації у 

сфері їх відповідальності, оскільки «вузькі місця» та поведінка працівників (з 

урахуванням їх соціально-психологічних характеристик) відомі (або прогнозовані) 

для них заздалегідь. Беручи до уваги  конфіденційний характер функціонування 

СЕБП та трансформацій такої системи, доволі обмежений склад керівників 

підрозділів має бути залучений до управління такими трансформаціями. Мова 

насамперед про керівників підрозділів, які безпосередньо забезпечують 

економічну безпеку на підприємстві, та (частково) керівників фінансових й 

комерційних підрозділів підприємства.  

Свій внесок у формування управлінських рішень щодо трансформацій 

здійснюють й керівники проектних груп, які фокусуються на вирішенні 

конкретних проблем і вирішенні поставлених завдань у межах їх компетенцій за 

окремими проектами та безпосередньо взаємодіють з керівниками підрозділів. На 

відміну від керівників підрозділів та топ-менеджерів, які здійснюють свою роботу 

постійно, робота керівників проектних груп має проектний характер відповідно до 

поставлених завдань щодо здійснення трансформацій СЕБП 
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У свою чергу виконавці реалізують прийняті рішення на практиці й 

формують імпульс зворотного зв’язку, без якого неможливо оцінити реакції 

елементів системи економічної безпеки на трансформаційний вплив та 

здійснювати коригування управлінських процесів на різних рівнях. Варто 

зазначити, що часто саме виконавці забезпечують виконання на практиці 

оцінювальних та рефлексивних елементів механізму управління трансформаціями 

СЕБП. 

Отже, наведена вище характеристика основних елементів організаційно-

економічного механізму управління трансформаціями СЕБП дозволяє 

деталізовано представити процеси управління трансформаціями окремих її 

об’єктів,  об’єднаних у чотири групи, за допомогою методології IDEF  за кожною 

групою об’єктів.  

У процеси трансформацій СЕБП включено не тільки об’єкти у складі такої 

системи як суто об’єкти трансформацій. Дія організаційно-економічного 

механізму управління трансформаціями розповсюджується і на методи, функції та 

суб’єктів СЕБП. Відповідно необхідно розрізняти суб’єктів СЕБП (які підпадають 

під вплив трансформаційних процесів і реалізують відповідні рішення щодо 

об’єктів СЕБП)  та суб’єктів механізму управління трансформаціями (наведені на 

рис. 5.9). Представлення дії такого механізму в розрізі чотирьох блоків є корисним 

не лише з позиції деталізації процесів, а й надає можливість коректно 

застосовувати методологію IDEF та наочно відображати зміст механізму 

управління трансформаціями, оскільки на одній карті IDEF А4 не дуже наочно 

відображати більше, ніж сім об’єктів та відповідних процесів. 

Паралельно із трансформацією об’єктів у складі СЕБП можлива 

трансформація методів управління у складі СЕБП, відповідно до специфіки 

об’єктів, їх очікуваного стану, та суб’єктів, що застосовуватимуть такі методи. 

Функції СЕБП трансформуються, що буде відображено відповідними 

функціональними змінами у контексті кожного об’єкту. Це призводитиме до 

формування зворотних зв’язків, що пов’язано із трансформаціями різних об’єктів 

СЕБП. Такі зворотні зв’язки є корисними для уточнення дії механізму, подальшого 
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налаштування СЕБП відповідно до умов діяльності підприємства, завершення 

початих трансформацій тощо.   

Коментуючи розроблену процесну карту управління трансформаціями 

внутрішньоорганізаційних об’єктів СЕБП (рис. Л.1 додаток Л), слід сказати, що на 

«вході» на всі об’єкти СЕБП впливають управлінські рішення щодо СЕБП та 

актуальні трансформації, а на «виході» очікується інформація щодо 

результативності трансформацій та фактичного стану об’єктів СЕБП після їх 

реалізації. За наявності певної послідовності процесів, їх взаємозв’язку, зворотного 

зв’язку, окремих результатів трансформацій та «входу» і «виходу» можна 

говорити про окремий сегментарний трансформаційний механізм у межах  

загального механізму управління трансформаціями СЕБП.  

Надзвичайно важливе місце у всіх трансформаціях будь-яких систем 

підприємства займає його персонал, оскільки саме персонал підприємства реалізує 

відповідні управлінські імпульси. Виконання управлінських рішень щодо 

трансформації СЕБП суб’єктами СЕБП (насамперед відділом економічної безпеки 

та іншими відповідальними особами) здійснюється в межах кожного об’єкта.  

Персонал відіграє виключно важливу роль у якості вихідної ланки 

подальших трансформацій ресурсів та активів, технологій, інтелектуальної 

власності (як об’єктів СЕБП). При цьому відбуваються певні зміни у 

характеристиках та наповненні функцій кожного з об’єктів СЕБП, які формують 

зворотній зв'язок у вигляді інформаційних потоків та функціональних змін і 

дозволяють визначити відповідність результатів трансформацій очікуванням 

зацікавлених суб’єктів управління. Такі суб’єкти (власники, менеджери) 

безпосередньо впливають на трансформацію методів та об’єктів СЕБП, і саме вони 

є зацікавленими у дієвості досліджуваного механізму.  

Для СЕБП персонал є одним з ключових ресурсів, оскільки часто з числа 

ресурсів підприємства саме персонал є ресурсом унікальним. Він володіє 

інформацією і знаннями різного характеру і різного ступеню унікальності. Ресурси 

та активи безпосередньо забезпечують діяльність підприємства, а їх наявність 

обумовлює рівень технологій, що використовується на підприємстві. Унікальність 
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підприємств значною мірою обумовлюється наявністю системи захисту 

інтелектуальної власності та технологій.  

Для різних об’єктів СЕБП, щодо яких здійснюються трансформації під 

впливом відповідного механізму управління трансформаціями СЕБП, можливим є 

використання різних методів управління, які також можуть варіювати в ході таких 

трансформацій. Варіативність вибору методів та їх трансформації в межах окремих 

об’єктів впливу, буде суттєво відрізнятись. Методи управління персоналом, 

ресурсами та активами постійно розвиваються, і трансформації таких методів є 

майже звичайним явищем для більшості суб’єктів господарювання, що неможливо 

сказати про технології та інтелектуальну власність (особливо враховуючи реалії 

функціонування вітчизняних підприємств та їх систем економічної безпеки). 

Також неоднозначним є і сприйняття зазначених методів персоналом підприємств, 

оскільки можуть виникати певні непорозуміння при реалізації трансформацій, а у 

деяких випадках відверта опортуністична поведінка та спротив трансформаціям 

СЕБП з боку інсайдерів. Навіть суб’єкти управління,  задіяні в реалізації механізму 

(власники, менеджери різних рівнів), можуть слідувати власним цілям і свідомо 

генерувати потрібні їм трансформації, або навпаки сповільнювати трансформації 

на підприємстві, які здійснюються. Проблема виникає тому, що суб’єкти 

механізму управління трансформаціями СЕБП та суб’єкти управління 

підприємством можуть перетинатися. І тоді цілком логічно, що певний суб’єкт 

управління не підтримає трансформації, які суперечать його інтересам, обмежують 

його повноваження, змінюють у незадовільний для нього бік структуру 

організаційних зв’язків тощо. Момент чіткої ідентифікації інтересів різних 

суб’єктів у складі механізму управління трансформаціями СЕБП слід обов’язково 

брати до уваги для уникнення можливої опортуністичної поведінки. 

На увагу заслуговує процесна карта управління трансформаціями 

контактних об’єктів СЕБП (рис. Л.2 додаток Л). На першому етапі відбувається 

генерування персоналом підприємства трансформаційних імпульсів, які впливають  

на суб’єктів СЕБП, а далі за допомогою саме цих суб’єктів реалізуються відповідні 

управлінські рішення. 
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Важливим в числі контактних об’єктів СЕБП є інформаційні потоки, 

оскільки за рахунок їх трансформації може змінюватись загальна схема 

функціонування СЕБП. Особливістю такого об’єкта є те, що на нього, крім 

суб’єктів СЕБП, які реалізують відповідні трансформаційні імпульси, впливають 

менеджери різних рівнів та виконавці. 

При цьому значення такої первинної інформаційної ланки, як виконавці, 

надзвичайно велике. Саме виконавці стикаються з основними проблемами на 

місцях і повинні інформувати керівництво та вносити пропозиції щодо їх 

подолання, та формувати рекомендації з подальшого розвитку інформаційного 

забезпечення безпекозабезпечувальних процесів у контексті їх розвитку. Іноді 

трансформації саме інформаційних потоків як об’єкта СЕБП достатньо для 

налагодження результативної роботи СЕБП та її адекватних управлінських 

реакцій.  

Для підприємства якість інформації, її захищеність та дозованість, що 

обумовлена у багатьох випадках своєчасними трансформаційними процесами, 

дозволяє здійснювати вплив на контактні аудиторії та забезпечує ефективну 

взаємодію з ними. Залежно від особливостей контактних аудиторій у межах СЕБП 

і актуальних трансформацій здійснюється трансформація методів, що 

використовуються в межах механізму управління трансформаціями СЕБП, і 

відбувається генерування нових інформаційних потоків. 

При цьому функції, які виконуються  інформаційними потоками, в межах 

самої СЕБП будуть трансформуватися (доповнюватись, поглиблюватись тощо). А 

контактні аудиторії крім сприйняття трансформаційного впливу будуть надавати 

корисну інформацію стосовно дієвості відповідних трансформацій. Усе це буде 

безпосередньо впливати на репутацію та імідж підприємства, які є одними з 

найбільш важливих об’єктів СЕБП в умовах висококонкурентного середовища та 

агресивної маркетингової політики більшості компаній. Особливістю іміджу та 

репутації підприємства як об’єкта СЕБП є його публічний характер – вони не 

залежать тільки від підприємства, й не знаходяться під повним його контролем. 

Трансформації щодо таких об’єктів ініціюють власники, топ-менеджери та PR-
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менеджери підприємства, але здійснюються такі трансформації фактично у 

зовнішньому середовищі підприємства. Це обумовлює специфічність методів, які 

застосовуються у процесі дії механізму управління трансформаціями внаслідок 

можливого конфлікту інтересів менеджерів та власників і часткового нівелювання 

дії суб’єктів СЕБП безпосередньо на власників підприємств. Тому будь-яка 

трансформація орієнтована у СЕБП на захист репутації та зміну іміджу, повинна 

супроводжуватись прогнозом на посттрансформаційний стан зазначених об’єктів і 

забезпечуватись чутливими засобами моніторингу реалізації трансформаційних 

процесів щодо СЕБП.  

У представленій процесній карті управління трансформаціями «контактних» 

об’єктів СЕБП (рис. Л.3 додаток Л), як і у попередній процесній карті, необхідно 

також враховувати зміну функціональної складової СЕБП, оскільки після 

реалізованих трансформацій її функціональне наповнення буде відрізнятися від 

попереднього стану й потребує коригування трансформаційних імпульсів у 

подальшій роботі механізму.  

Підприємство здійснює діяльність у тісній взаємодії із іншими суб’єктами 

зовнішнього середовища. І такі суб’єкти здійснюють вплив на підприємство й, 

відповідно, на його економічну безпеку. У рис. 5.8 вони об’єднані у групі 

партнерських об’єктів СЕБП. Їхньою особливістю є наявність власних інтересів та 

прагнення їхньої реалізації, певна незалежність від підприємства. Втім, такі 

суб’єкти не позбавлені впливу з боку підприємства, й не мають на меті 

цілеспрямоване формування негативного впливу на його економічну безпеку. 

Процесна карта управління трансформаціями «партнерських» об’єктів СЕБП 

наведена на рис. Л.3 додаток Л. Представлений блок (процесна карта на рис. Л.3 

додаток Л) певним чином відрізняється від попередніх. Хоча в такому блоці також 

відбувається зміна функціонального наповнення наведених об’єктів СЕБП після 

здійснення трансформацій і трансформація методів СЕБП у взаємозв’язку із 

методами впливу на об’єкти СЕБП зі сторони основних суб’єктів механізму. 

Основною особливістю є генерування саме менеджментом підприємств 

трансформаційних імпульсів внаслідок їх безпосередньої взаємодії з 

контрагентами і стейкхолдерами. Аналізуючи ключові параметри взаємодії з ними, 
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саме менеджери різних рівнів будуть генерувати рішення щодо трансформації 

СЕБП за допомогою відповідних суб’єктів СЕБП (поведінка яких також буде 

трансформуватись під впливом менеджменту). Особливістю трансформацій  СЕБП 

щодо виділених об’єктів є неможливість повного їхнього контролю. Підприємство 

далеко не завжди може змінювати поведінку та вплив стейкхолдерів та 

контрагентів, але часто має можливості для впливу зі свого боку на їхню 

поведінку. 

При цьому трансформація таких об’єктів СЕБП як контрагенти і 

стейкхолдери (зовнішні) буде здійснюватись під впливом топ-менеджменту, а 

інсайдери (внутрішні) відчуватимуть вплив менеджерів різних рівнів. Однак це не 

означає, що будуть змінюватись самі контрагенти і стейкхолдери. Буде 

трансформуватись СЕБП за рахунок дії відповідного механізму направленого на 

трансформації об’єктів, суб’єктів, методів та функцій, може змінюватися поведінка 

стейкхолдерів контрагентів внаслідок дій підприємства, а основною метою 

трансформації цієї групи об’єктів у СЕБП буде досягнення достатнього рівня 

безпеки в розрізі всіх об’єктів і системи в цілому.  

Наприклад, існує об’єктивна потреба у трансформації взаємодії з одним з 

контрагентів з позиції економічної безпеки, оскільки він не виконує свої 

зобов’язання, що призводить до значних втрат. Вплив на такий об’єкт буде 

здійснюватись безпосередньо топ-менеджером, який у межах своєї 

відповідальності ініціює перегляд умов контрактів, паралельно надаються 

рекомендації суб’єктам СЕБП щодо пошуку альтернатив взаємодії і розрахунку 

наслідків для підприємства в цілому і його СЕБП зокрема. Відбувається 

трансформація методів забезпечення безпеки взаємодії з контрагентом у межах 

СЕБП, і  паралельно застосовуються методи впливу на об’єкт СЕБП з  боку топ-

менеджменту (як суб’єктів управління). У результаті відбувається трансформація 

функцій СЕБП у розрізі окремого об’єкта (контрагенти), при цьому відповідні 

функціональні зміни продукують генерування нових імпульсів для подальшої 

реалізації трансформацій. Таким чином, стан СЕБП набуває нових властивостей і 

трансформується (в ідеальному варіанті) у повній відповідності до очікувань 

суб’єктів управління.  
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Попри той факт, що інсайдери на підприємстві як об’єкт у складі СЕБП, 

також мають свої інтереси і певну міру свободи,  вони значно більшою мірою 

залежать від рішень, які приймаються на підприємстві, і спектр методів для впливу 

на них в межах управління відповідними трансформаціями СЕБП є значно 

більшим. 

Нарешті, розглядаючи всі виділені групи об’єктів у складі СЕБП з метою 

опису змісту механізму управління трансформаціями СЕБП у розрізі окремих 

об’єктів, не можна оминути увагою групу об’єктів потенційно-негативної дії. На 

відміну від об’єктів у складі СЕБП з інших груп, характеристиками об’єктів цієї 

групи є безумовно-негативний вплив на економічну безпеку підприємства. 

Процеси управління трансформаціями об’єктів потенційно-негативної дії СЕБП 

(рис. Л.4 додаткок Л) візуально є доволі простими, однак такі об’єкти СЕБП як 

конкуренти, загрози і ризики є одними з найбільш вагомих елементів СЕБП, 

оскільки потребують постійного відстеження, удосконалення методів СЕБП, 

обумовлюють функціональні зміни більшості елементів і СЕБП в цілому. 

Як і партнерські і контактні об’єкти, представлені об’єкти потенційно-

негативної дії не залежать безумовно від підприємства та управлінських рішень, 

які на ньому приймаються. Скоріше, СЕБП за рахунок реалізації окремих функцій 

(прогнозування, моніторинг, попереджувальна функція тощо) може виявляти такі 

об’єкти та впливати на них. Але все одно, забезпечення реагування СЕБП на такі 

об’єкти потребує здійснення відповідних її трансформацій. Трансформаційні 

імпульси генеруються топ-менеджментом, а вплинути на цей процес можуть 

переважно власники. Конкуренти, загрози і ризики безпосередньо пов’язані. 

Трансформації, що стосуються одного об’єкту, впливають і на інші, викликаючи 

необхідність у трансформації методів СЕБП. 

Особливостями таких об’єктів СЕБП є певна невизначеність предметного 

поля трансформаційного впливу суб’єктів СЕБП (ризики та загрози) й обмежені 

можливості прямого трансформаційного впливу на конкурентів. При цьому 

трансформації будуть спрямовані не на захист зазначених об’єктів (вони є 

зовнішніми стосовно підприємства, й захисту за своєю природою не потребують), 
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а на мінімізацію їх негативного впливу на підприємство в цілому. Тому 

пріоритетною задачею трансформацій СЕБП у межах зазначеного блоку виділених 

об’єктів буде чітка ідентифікація факторів негативного впливу і нівелювання їх 

наслідків. Тобто під трансформаціями таких об’єктів розуміємо певне 

удосконалення СЕБП, і всіх елементів системи (методи, функції, суб’єкти), що 

задіяні у процесах захисту економічної безпеки підприємства від негативного 

впливу. Не розглядати такі об’єкти як об’єкти впливу в межах СЕБП некоректно, 

але разом із тим, такі об’єкти не є контрольованими й навпаки, здійснюють 

негативний вплив на стан та результати функціонування підприємства. Отже, 

трансформації СЕБП щодо таких об’єктів будуть більшою мірою представлені 

трансформацією методів, суб’єктів та виконуваних у СЕБП функцій. 

Враховуючи розроблені процесні карти трансформації (рис. Л.1-Л.4 додатку 

Л) та склад інших елементів організаційно-економічного механізму управління 

трансформаціями (табл. 5.3), доцільно представити його у спрощеному виді на 

площині з акцентуванням уваги на виникненні патологій у системі економічної 

безпеки підприємства за результатами трансформацій (рис. 5.10), оскільки під час 

управління трансформаціями СЕБП доцільно приділити увагу створенню 

керованих трансформацій, що спрямовані на подолання раніше виявлених (п. 3.4) 

патологій у такій системі.  

Аналізуючи ідею рис. 5.10, ключовим аспектом необхідно відмітити 

трансформаційний вплив суб’єктів на об’єкти СЕБП, який і може генерувати 

подальші патології або укріплювати існуючі, якщо такі існуючі патології не 

ідентифіковані, невідчутні та не визначені суб’єктом здійснення трансформацій як 

такі, що потребують свого усунення (табл. Л.7 додатку Л). 
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Рис. 5.10. Виникнення патологій в СЕБП за результатами трансформацій 

 

Причому зв'язок впливу патології прослідковується практично у всіх рівнях 

об’єктно-суб’єктної взаємодії. Патології у СЕБП, які  можуть виникати або 

посилюватися внаслідок здійснених трансформацій, є негативним явищем, що 

пояснюється різним сприйняттям трансформацій суб’єктами, задіяними у 

трансформаційних процесах і безпосередньо у функціонування СЕБП. Не всі 

патології мають катастрофічні наслідки, тому необхідно навести патології з 

характеристиками наслідків їх прояву та реакціями на них зі сторони суб’єктів, 

задіяних у формуванні та функціонуванні організаційно-економічного механізму 

управління трансформаціями. 

Зрозуміло, що всі патології СЕБП мають негативний вплив, але сила такого 

впливу може варіювати від середнього до критичного (табл. Л.7 додатку Л). І якщо 

патології із середнім рівнем негативного впливу просто перешкоджають 

функціонуванню СЕБП та роблять її роботу недостатньо ефективною, то патології 

із критичним рівнем впливу можуть звести роботу СЕБП нанівець й привести до 

Новий 

стан 

СЕБП 
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Суб’єкти  

Блок об’єктів  

1 
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2 
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3 

Блок об’єктів  
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Вплив / Патології 

Послідовність реалізації трансформацій  

Взаємозв’язки  

Трансформації 
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вихолощення змісту такої роботи. У табл. Л.7 додатку Л для кожної з виділених 

можливих патологій СЕБП представлена та реакція системи управління, яка 

повинна бути за результатами здійснених трансформацій у СЕБП реалізована з 

метою подолання впливу кожної з представлених патологій. Така реакція є 

цільовою основою для здійснення відповідних трансформацій у СЕБП на основі 

розробленого механізму.  

Таким чином,  в цілому, побудова організаційно-економічного механізму 

управління трансформаціями СЕБП за допомогою методології IDEF дозволяє 

сформувати такий механізм відповідно до вимог загальної системи управління 

підприємством і реалій функціонування конкретної системи економічної безпеки, 

що забезпечує його варіабельність та можливість налаштування для конкретного 

суб’єкта господарювання. Для запропонованого механізму визначено склад його 

елементів та показано необхідність кожного з таких елементів, для кожного з 

елементів такого механізму проаналізовано наслідки його відсутності. Показано 

призначення механізму управління трансформаціями СЕБП. Для коректного 

використання розробленого механізму управління трансформаціями СЕБП 

визначено його обмеження. 

 

5.3. Впровадження організаційно-економічного механізму управління  

трансформаціями системи економічної безпеки підприємства 

 

Узагальнений теоретичний фундамент та розроблений методологічний 

підхід до побудови організаційно-економічного механізму управління 

трансформаціями СЕБП дозволяє представити дію такого механізму з 

урахуванням фактичного стану системи економічної безпеки та специфіки 

загальної системи управління на прикладі конкретних підприємств. 

Побудова механізму за допомогою методології IDEF з позиції його 

практичного застосування має свої переваги. Вони полягають у можливості 

«відключення» певних блоків або їх складових елементів (об’єктів) за умови їх 

статичного функціонування, яке не потребує трансформацій у певний визначений 
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момент часу. Це дозволяє суб’єктам, задіяним у безпосередній реалізації механізму 

управління трансформаціями, більш оперативно реагувати на імпульси запуску 

трансформацій СЕБП та акцентувати увагу на актуальних проблемах і «вузьких 

місцях» СЕБП. Хоча у пп. 5.2 було вказано на можливість виникнення певного 

організаційного спротиву та патологій у діяльності СЕБП, не вирішеним 

залишилось питання розподілу відповідальності за подолання таких патологій і їх 

повного або часткового усунення. Зрозуміло, що універсальних рекомендацій 

щодо вирішення зазначеної проблеми практично немає, однак для окремого 

суб’єкта господарювання вони цілком можуть бути запропоновані, виходячи з 

наявності ресурсів, стратегічного бачення та «вольових» рішень керівництва. 

Тобто дія організаційно-економічного механізму управління трансформаціями 

СЕБП – це симбіоз рішень управлінців різного ієрархічного положення в 

організації, щодо оптимізації процесу управління трансформаціями СЕБП 

відповідно до актуальних умов функціонування організації. Дію механізму 

управління трансформаціями СЕБП схематично представлено на рис. 5.11.  

 

Рис. 5.11. Дія механізму управління трансформаціями СЕБП  

(запропоновано автором) 

Визначення «генераторів » імпульсу дії механізму  

(власники, топ-менеджери або ін.) 

Суб’єкти запуску механізму 

Трансформаційний вплив на суб’єктів СЕБП 

Трансформація методів, об’єктів та функцій 

Подолання опору 

Визначення відповідності результатів трансформації  

запитам та очікуванням генераторів імпульсу 

Переналаштування механізму і його перезапуск за потреби 

трансформації «вузьких місць» СЕБП, що залишились 
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На першому етапі визначаються суб’єкти, що генерують імпульси дії 

механізму. Така пріоритетність обумовлена формуванням перспективних вимог до 

результатів трансформації та очікуваннями з боку відповідних суб’єктів. Такими 

суб’єктами переважно є власники або топ-менеджери, які в межах прийнятої 

стратегії формують відповідне «поле безпеки» наявними засобами СЕБП. Попри 

той факт, що і власники, і топ-менеджери підприємства працюють «в одній 

команді» з точки зору убезпечення підприємства від загроз та ініціації дії 

механізму управління трансформаціями СЕБП, характеристики власників та топ-

менеджерів підприємства є дещо різними (табл. 5.7). 

Вважаємо, що для пояснення специфіки такої взаємодії та відмінності у 

інтересах суб’єктів, представлених у табл. 5.7. 

 

Таблиця 5.7 

Формування імпульсу дії механізму управління трансформаціями СЕБП  

(запропоновано автором) 

Передумови Власники Топ-менеджери 

Часовий горизонт 

оцінювання рішення 

Довгостроковий Середньостроковий 

Основний мотив дії  Збереження стратегічних 

позицій підприємства, 

збереження власності 

підприємства та його 

цілісності як бізнес-одиниці 

Утримання фінансових 

результатів підприємства, 

дотримання власних 

інтересів як фактичних 

розпорядників майном 

підприємства 

Схильність до ризику Достатньо висока 

схильність до ризику 

внаслідок сподівання 

отримання максимальної 

вигоди у майбутньому 

(стратегічне бачення) 

Утримання від 

ризикованих операцій 

внаслідок зацікавленості в 

отриманні позитивних 

фінансових результатів у 

короткостроковій 

перспективі (фіксація 

прибутку у вигляді 

бонусів за результатами 

року) 

Повноваження Обмежені вимогами 

законодавства 

Обмежені рішенням влас-

ників 
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Продовження табл. 5.7 

 

Передумови Власники Топ-менеджери 

Готовність делегування 

повноважень для 

вирішення завдань 

управління 

трансформаціями  

Визначається тільки 

об’єктивною доцільністю з 

точки зору досягнення 

кінцевого результату 

Обмежена власними 

інтересами 

Готовність залучення 

зовнішніх фахівців щодо 

управління 

трансформаціями 

Визначається тільки 

об’єктивною доцільністю з 

точки зору досягнення 

кінцевого результату 

Обмежена 

Сприйняття нововведень Виступають у ролі 

ініціаторів 

Переважно виступають у 

ролі виконавців 

Подолання внутрішньо-

організаційного спротиву 

Авторитарний підхід 

(адміністративні методи) 

Максимально можливий 

комплекс методів 

подолання спротиву 

 

Доцільно застосувати положення агентської теорії, згідно з якою агентські 

відносини виникають у тих випадках, коли один або декілька індивідуумів, 

іменованих принципалами, наймають одного або декількох індивідуумів, 

іменованих агентами, для надання певних послуг і потім наділяють агентів 

повноваженнями щодо прийняття рішень [540]. 

При цьому можливі ситуації, що надзвичайно важливо для СЕБП, коли 

агенти починають діяти у  власних інтересах з метою досягнення власних цілей, а 

не цілей принципалів (так звана опортуністична поведінка). Зазначимо, що 

існування вищезазначених проблем між принципалом і агентом породжує 

виникнення агентських витрат принципала (agency costs) та остаточних втрат 

(residual loss) принципала (грошовий еквівалент різниці між дійсними рішеннями 

агента і тими, які максимізують добробут принципала) [540]. Тому, враховуючи 

існуючі особливості взаємодії власників компаній та топ-менеджменту компаній, у 

табл. 5.7 було наведено відповідні передумови формування імпульсу дії механізму 

управління трансформаціями СЕБП.  

Навіть за відсутності явного опортунізму, відношення суб’єктів до 

управлінського процесу буде суттєво відрізнятись. Власники більш схильні до 
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ризику, мають стратегічне бачення розвитку компанії та переслідують 

довгострокові цілі з максимізацією потенційної корисності у майбутньому. 

Топ-менеджмент переважно орієнтується на короткострокову і 

середньострокову перспективу з мінімумом ризиків і максимізацією власної 

вигоди у короткостроковому періоді. Їх повноваження обмежені інтересами 

власників, а ступінь сприйняття трансформацій значним чином залежить від того, 

чи суперечать вони їх власним цілям. У більшості випадків стан СЕБП повинен 

відповідати фактичним умовам функціонування підприємства і забезпечувати 

дотримання загальної стратегії його розвитку, а за умови невідповідності, суб’єкти 

управління будуть генерувати трансформаційний імпульс для СЕБП.  

На наступному етапі відповідальні особи (суб’єкти запуску механізму) за 

рахунок формулювання власних управлінських рішень, або внаслідок реалізації 

управлінських рішень вищого керівництва здійснюють трансформаційний вплив 

на суб’єктів СЕБП. Враховуючи важливе значення таких суб’єктів у процесі дії 

механізму, необхідно деталізувати їх склад та повноваження. При ухваленні 

стратегічних рішень власниками і топ-менеджерами щодо трансформацій СЕБП, 

формується загальне бачення необхідних трансформацій, а їх деталізація 

відбувається за рахунок безпосередніх управлінських рішень, у процесі 

генерування яких приймають участь менеджери різних рівнів, а у деяких випадках 

і виконавці, що володіють унікальними знаннями конкретної сфери діяльності. 

Тобто, враховуючи вищезазначені особливості, суб’єктами запуску механізму 

будуть менеджери різних рівнів (включно з окремими топ-менеджерами, що 

відповідають за економічну безпеку) та окремі виконавці. Зрозуміло, що згідно 

організаційною ієрархією сфера відповідальності таких суб’єктів буде суттєво 

відрізнятись, а безпосередньо запуск механізму буде здійснюватися керівниками 

певних структурних підрозділів. При цьому керівники підрозділу із забезпечення 

економічної безпеки також можуть бути суб’єктами запуску механізму управління 

трансформаціями, хоча саме цей підрозділ і буде безпосередньо відчувати вплив 

дії такого механізму.  
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Необхідно враховувати й статус підрозділу СЕБП, оскільки його 

надсистемний статус буде передбачати більш широкі можливості щодо запуску 

механізму трансформацій керівниками відповідного підрозділу, а у іншому 

випадку пріоритетність буде належати менеджерам більш високого рівня. 

Кількість суб’єктів, що можуть здійснювати запуск механізму управління 

трансформаціями за умови надсистемного статусу СЕБП, буде значно більшою, 

ніж при її підпорядкованості згідно загальної організаційної структури 

підприємства. У такому контексті надзвичайно важливого значення набуває 

кадровий склад підрозділу із забезпечення економічної безпеки, оскільки ступінь 

відповідальності суб’єктів підрозділу із надсистемним статусом буде значно 

вищий. Надсистемний статус підрозділу із забезпечення економічної безпеки, 

особливо для вітчизняних підприємств, на даний час – майже виключне явище, і 

характерна така ситуація для великих розвинених компаній з розгалуженою 

мережею дочірніх підприємств. Для більшості компаній, що функціонують на 

території України і мають основне виробництво у межах визначеної території, 

система економічної безпеки (як і відповідний підрозділ) підпорядковується згідно 

загальних правил організаційного устрою суб’єкта господарювання. Тому 

менеджери різних рівнів формують за допомогою інших суб’єктів відповідні 

управлінські рішення, що проявляються в першу чергу у трансформаційному 

впливі на суб’єктів СЕБП. 

Топ-менеджмент здійснює такий вплив на керівництво підрозділу із 

забезпечення економічної безпеки (у виключних випадках вплив здійснюють 

безпосередньо власники), а менеджери різних рівнів впливають на інших суб’єктів 

СЕБП. Основними формами впливу є організаційні, адміністративні, мотиваційні, 

що реалізуються за допомогою відповідних методів. Основною метою такого 

впливу є забезпечення більш якісної роботи вищезазначених суб’єктів та 

реалізація подальших трансформацій СЕБП за рахунок активної участі 

безпосередньо суб’єктів СЕБП. 

Мета трансформаційного впливу на суб’єктів СЕБП може бути 

сформульована в такий спосіб: 
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підвищення кваліфікації суб’єктів СЕБП;  

підвищення координації діяльності суб’єктів СЕБП;  

підвищення мотивації суб’єктів СЕБП; 

підвищення озброєності суб’єктів СЕБП (ресурсної, інформаційної, 

інструментальної); 

зміна балансу повноважень, відповідальності суб’єктів СЕБП. 

Вищенаведені елементи стосуються якісних параметрів функціонування 

суб’єктів СЕБП, однак трансформації СЕБП будуть стосуватись не лише їх. 

Необхідно відмітити і можливість зміни кількісних параметрів, а саме:  

зміна кількості суб’єктів СЕБП (об’єднання, виокремлення, започаткування); 

зміна кількісних характеристик діяльності суб’єктів СЕБП (скорочення, 

зростання кількості персоналу, скорочення або збільшення бюджету); 

зміна цільових орієнтирів (залежно від стратегії підприємства, виділених 

головних загроз на певний момент часу, поточного стану економічної безпеки). 

Якісні і кількісні параметри трансформацій взаємопов’язані, оскільки 

виконання основних функцій СЕБП буде залежати від параметрів функціонування 

її суб’єктів. При цьому саме суб’єкти СЕБП надалі реалізують трансформації у 

межах системи з акцентуванням уваги на нових якостях об’єктів, методів та 

функцій СЕБП (табл. Л. 8 додатку Л). Деталізуючи трансформації, наведені у табл. 

Л. 8 додатку Л, зауважимо, що представлено загальний підхід у межах визначених 

об’єктів СЕБП.  

Трансформація об’єктів у складі СЕБП відбувається переважно за 

кількісними характеристиками (зменшення/збільшення) з виокремленням і 

деталізацією певних об’єктів. Трансформація методів у складі СЕБП здійснюється 

у розрізі трьох аспектів, а саме: кількісна характеристика (зменшення, 

збільшення); якісна характеристика (редукція або ускладнення); забезпечення 

методу (інформаційне, нормативне, матеріальне). Трансформація функцій, 

здійснюваних у СЕБП, відбувається в розрізі двох основних аспектів: кількісна 

характеристика (зменшення, збільшення); якісна характеристика (редукція або 

ускладнення). 
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Однією з важливих умов реалізації трансформацій в цілому СЕБП є 

узгодження об’єктів, методів і функцій, оскільки трансформаційні процеси 

відбуваються не відокремлено, а у взаємозв’язку. Тобто необхідно відслідковувати 

не лише вплив трансформацій на конкретний об’єкт з визначеними методами і 

функціями, а й опосередкований вплив на інші об’єкти та їх взаємну відповідність 

новому фактичному стану трансформованих об’єктів у СЕБП. Тобто 

трансформаційний імпульс направлений на один об’єкт, або їх групу, буде 

формувати потребу в уточненні функцій інших об’єктів та визначенні методів 

виконання таких функцій з конкретизацією задіяних суб’єктів. Тобто відбувається 

трансформація функцій системи економічної безпеки у частині реалізованих змін, 

що проявляється у відповідних змінах окремих елементів СЕБП.  

Такі трансформації, здебільшого викликають певний спротив та опір, що 

проявляється у усвідомлюваних або неусвідомлюваних діях персоналу 

підприємства, спрямованих на сповільнення реалізації трансформацій або їхнє 

повному ігнорування. Це відбувається внаслідок небажання виконавців змінювати 

стандартні положення та регламенти роботи, які зазвичай не потребують 

додаткових зусиль щодо їх виконання. Подолання організаційного опору у 

науковій літературі досліджується доволі детально, і загальні причини такого 

опору загальновідомі. Узагальнену, на основі найбільш відомих праць [20, 213, 

541] класифікацію причин опору змінам доволі вдало представлено у [307], рис. 

5.12. 

Виділення індивідуальних, групових та організаційних причин дозволяє 

системно розкрити сутність опору змінам та достатньо повно його деталізувати, 

що є необхідним для формування підходів, щодо подолання такого опору.  

При цьому у процесі реалізації трансформацій СЕБП необхідно виділити 

специфічні причини опору, а саме: 

нерозуміння персоналом важливості економічної безпеки та ролі СЕБП для 

забезпечення успішності діяльності підприємства; 

необізнаність персоналу щодо поточного рівня та характеру загроз 

підприємству; 
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низька лояльність персоналу та його низька зацікавленість у результатах 

роботи підприємства; 

відсутність відчуття персоналом зв’язку між реалізацією загроз  

підприємству та результатами своєї роботи; 

можливість втрати надсистемного статусу підрозділом, що забезпечує 

економічну безпеку; 

неможливість досягнення групових опортуністичних (по відношенню до 

загальної системи управління) цілей; 

відсутність загальної стратегії розвитку підприємства з конкретизацією 

місця СЕБП; 

недосконала система комунікацій у СЕБП; 

вплив організаційної культури на суб’єктів СЕБП. 

 

 

Рис. 5.12. Причин опору змінам в організації (на основі [307]) 

Причини опору змінам 

Індивідуальні Групові Організаційні 

Інертність: небажання 

подолати труднощі, брати на 

себе додаткові зобов'язання, 

невпевненість у собі та 

мотивація уникнення 

невдач; 

Страх перед уявними або 

реальними негативними 

наслідками: загроза трудової 

зайнятості, матеріальних 

втрат, положення в компанії; 

Відсутність поваги та довіри 

до керівників, що 

здійснюють зміни внаслідок 

ставлення до підлеглих, 

відсутності професійного 

досвіду та ін.; 

Демографічні особливості 

персоналу: вік, стать, рівень 

освіти та кваліфікації. 

Групова 
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розбіжності цілей 

групи та 

організації; 
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змінами; 
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організаційних 

комунікацій 
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Наведені загальні та специфічні причини опору змінам потребують також 

представлення рекомендацій щодо їх подолання. Так, у загальному випадку, 

широке застосування знайшли наступні методи [20, 213, 506]: навчання; 

інформування; співпраця; підтримка та допомога; доведення потреби у змінах; 

зміни операційних стратегій; примус; маніпулювання. Це не вичерпний перелік 

методів  подолання опору змінам, однак для трансформацій СЕБП вони є 

орієнтиром, а врахування особливостей функціонування СЕБП є обов’язковим при 

розробленні напряму дій щодо подолання опору змінам в управлінні 

трансформаціями СЕБП (табл. Л.9 додатку Л). 

Трансформації (навіть найнеобхідніші) вимагають концентрації ресурсів 

(матеріальних, інтелектуальних, трудових) на вирішенні певної проблеми і 

удосконалення визначеного об’єкту СЕБП з мінімальними витратами. Лише 

використовуючи спеціальні методи і прийоми, суб’єкти,  задіяні у функціонуванні 

організаційно-економічного механізму управління трансформаціями СЕБП, 

формують відповідні реакції та забезпечують подальшу реалізацію таких 

трансформацій та удосконалення СЕБП. 

Наступний етап (рис. 5.11) характеризується визначенням відповідності 

результатів трансформацій запитам та очікуванням генераторів імпульсу дії 

механізму. При повній відповідності дія механізму призупиняється до формування 

нових імпульсів. Однак, при недотримані вищезазначених умов відбувається 

переналаштування механізму і його перезапуск для трансформації «вузьких місць» 

СЕБП, що залишились після відповідного циклу його дії. Генерація нових 

імпульсів дії механізму буде у значній мірі залежати від середовища 

функціонування підприємства, стабільності функціонування системи управління 

підприємством, чіткості визначення орієнтирів у роботі та стратегічних 

перспектив.  

Дія механізму управління трансформаціями СЕБП  має часові межі й 

критерій зупинки. Таким критерієм є відповідність результатів трансформації 

запитам та очікуванням генераторів первинного імпульсу початку роботи такого 
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механізму. Спрощений алгоритм дії механізму управління трансформаціями СЕБП 

наведено на рис. 5.13. 

 

Рис. 5.13. Спрощений алгоритм дії механізму управління трансформаціями СЕБП 

(розроблено автором) 
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трансформації.  

По-друге, результат здійснених трансформацій може бути оцінений у 

вигляді зміни дієвості та функціональності СЕБП. А оцінювання такої дієвості за 

різні періоди функціонування підприємства також потребує певного часового лагу. 

Оскільки остаточним завданням трансформацій є певне удосконалення 

СЕБП, саме дієвість такої системи і здатність своєчасно реагувати на різноманітні 
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трансформацій СЕБП для кінцевих «замовників», якими можуть бути як власники 

та топ-менеджмент, так і інші зацікавлені особи. 

Дія механізму управління трансформаціями СЕБП певною мірою має 

ітеративний характер. Неможливо один раз здійснити управлінський вплив щодо 

формування трансформацій СЕБП і далі тільки отримувати результати такого 

впливу. Внаслідок впливу сукупності причин, зокрема змін у зовнішньому 

середовищі підприємства, змін у структурі власності, виникнення нових загроз, 

зміни етапу життєвого циклу, зміни керівництва або власників підприємства тощо 

управлінський вплив щодо трансформації СЕБП буде повторюватися. 

Враховуючи особливості, мету переналаштування механізму управління 

трансформаціями СЕБП можна сформулювати в такий спосіб: відсутність 

результату попередньо здійснених трансформацій; недостатня необхідна 

різноманітність (відповідно до принципу Ешбі) щодо такого механізму; надмірні 

витрати часу для функціонування механізму; надмірні витрати коштів для 

функціонування механізму; істотна зміна умов функціонування підприємства; 

низька керованість трансформацій та наявність впливу різних факторів, які 

роблять трансформації недостатньо керованими. 

Переналаштування механізму управління трансформаціями СЕБП потребує 

врахування низки критеріїв, за якими необхідно попередньо оцінювати можливість 

удосконалення відповідного механізму і доцільність такого процесу. До таких 

критеріїв необхідно віднести вартість роботи, час роботи, глибину охоплення 

трансформацій та ступінь залучення суб’єктів до роботи. Наведені критерії, в 

першу чергу, характеризують обсяги необхідних ресурсів для переналаштування 

механізму і дозволяють співставити їх з наявним ресурсним забезпеченням. Тому 

виникає проблема визначення масштабів здійснюваних трансформацій СЕБП, що 

впливають на роботу досліджуваного механізму. 

Масштабність дії організаційно-економічного механізму управління 

трансформаціями СЕБП буде залежати від низки параметрів функціонування як 

підприємства, так і СЕБП. До таких параметрів відносяться розмір підприємства, 
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статус СЕБП, життєвий цикл СЕБ та/або підприємства, наявні ресурси, вагомість 

трансформацій, час проведення трансформацій. 

Розмір підприємства суттєво впливає на розгалуженість механізму 

управління трансформаціями СЕБП та кількість суб’єктів, що включені у процес 

його функціонування. Із цим пов'язаний також час здійснення трансформацій, 

оскільки чим більше підприємство, тим ступінь інерційності здійснюваних 

трансформацій вищий. При цьому вагоме значення відіграє статус СЕБП 

підприємства, оскільки це може бути як надсистема, так і підсистема управління. 

Від статусу СЕБП буде залежати пріоритетність виконання завдань у загальній 

системі управління підприємством і варіації можливого спротиву суб’єктів 

управління при реалізації трансформацій. Оскільки за умови статусу СЕБП, як 

надсистеми першочерговість трансформацій саме цієї системи не буде викликати 

сумнівів і буде забезпечуватись необхідними ресурсами у повній мірі. У іншому 

випадку, трансформації СЕБП також будуть відбуватись, однак їх пріоритетність 

не буде виключною і забезпеченість ресурсною базою буде дещо обмеженою. 

Хоча у більшості випадків саме вагомість і актуальність трансформацій буде 

суттєво впливати на організаційно-економічний механізм управління 

трансформаціями і швидкість реакцій у межах зазначеного механізму.  

Окремо доцільно дослідити вплив життєвого циклу СЕБ та підприємства на 

досліджуваний механізм та його практичну реалізацію відповідно до їх 

фактичного стану. Життєвий цикл буде в першу чергу впливати на швидкість 

трансформаційних процесів та їх комплексність. Для відображення впливу 

життєвого циклу СЕБ та підприємства на дію організаційно-економічного 

механізму управління трансформаціями сформуємо відповідну матрицю (рис. 

5.14).  

Представлений на рис. 5.14 вплив життєвих циклів проявляється у 

сповільненні чи прискоренні реалізації трансформацій за рахунок 

розвиненості/нерозвиненості безпосередньо самої системи управління 

підприємством і СЕБП зокрема, що відповідає певному етапу життєвого циклу та 

характеризує комплексність або фрагментарність трансформацій у межах 
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відповідних об’єктів СЕБП, що обумовлено фактичним станом СЕБП на 

підприємстві та її інерційністю. І якщо на етапі зародження як підприємства, так і 

СЕБП трансформаційні процеси будуть відбуватись повільно за рахунок певних 

неузгодженостей, а на наступних етапах стануть значно швидшими, то на етапі 

зрілості і спаду будуть спостерігатись сповільнення і фрагментарні трансформації. 
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  Етапи життєвого циклу СЕБП 

   

Рис. 5.14 Матриця впливу життєвого циклу СЕБ та підприємства на дію  

організаційно-економічного механізму управління трансформаціями  

 

Така ситуація залежить і від забезпеченості ресурсами, які у багатьох 

випадках нерівномірно розподілені за етапами життєвого циклу підприємства і їх 

наявність значним чином залежить від стабільного й довготривалого 

функціонування підприємства на ринку. 

Дослідивши основні етапи та визначивши фактичні обмеження у дії 

організаційно-економічного механізму управління трансформаціями СЕБП, 

доцільно відобразити його апробацію на прикладі вітчизняних підприємств, що 

мають різні характеристики свого функціонування. 

Для ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» дію організаційно-

економічного механізму управління трансформаціями СЕБП покажемо на 

прикладі заміни постачальника матеріалів та виходу нового конкурента на ринок. 

Такі ситуації доволі розповсюджені у практиці вітчизняного бізнесу й є 

актуальними саме для цього підприємстві. 

Як було зазначено у пп. 5.2 ініціація трансформаційних процесів 

відбувається внаслідок формування певного імпульсу. Такий імпульс, як ми 
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бачимо з конкретної ситуації, може виникнути внаслідок запланованого 

заздалегідь рішення (заміна постачальника), або у результаті екстреної реакції 

суб’єктів управління підприємством на фактичні зміни зовнішнього або 

внутрішнього середовища (неочікуваний вихід конкурента на цільовий ринок). 

Запланований імпульс до трансформації СЕБП в ПрАТ «Рубіжанський картонно-

тарний комбінат» передбачатиме чіткий розподіл повноважень суб’єктів різних 

рівнів, деталізацію наслідків реалізації рішення, визначення ресурсної бази та 

наявних можливостей, аналіз альтернатив та наслідків «фіксації» існуючого стану 

СЕБП та системи управління в цілому. Попередньому обговоренню мають 

підлягати методи та інструменти реалізації трансформацій. Будуть розроблятися 

можливі шляхи подолання організаційного спротиву та патологій у діяльності 

СЕБП, а деякі з них можна попередити та нівелювати ще на етапі формування 

відповідних управлінських рішень. 

Екстреність реакції управлінської системи також буде проявлятися у 

генеруванні відповідного трансформаційного імпульсу, однак ступінь його 

«попереднього опрацювання» буде значно нижчий. У такому випадку ситуаційне 

моделювання та швидкий аналіз змін середовища, а трансформаційні процеси у 

СЕБП будуть мати неоднорідну підтримку задіяних суб’єктів та деякий рівень 

невизначеності стосовно методів та інструментів їх реалізації. Патології у 

діяльності СЕБП можуть виникати спонтанно, і реагувати на їх появу доведеться 

безпосередньо у процесі реалізації трансформацій. Характеристику особливостей 

формування трансформаційного імпульсу для СЕБП в ПрАТ «РКТК»  в межах 

ситуації, яка розглядається, представлено у табл. 5.8. 

З урахуванням представлених характеристик, наведемо деталізовані 

процесні карти дії організаційно-економічного механізму трансформації СЕБП для 

ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» при ухваленні рішення щодо 

заміни постачальника та виходу нового конкурента на ринок. Спільним у 

наведених ситуаціях буде опосередкований вплив на внутрішньоорганізаційні 

об’єкти СЕБП (рис. Л.5 додатку Л). 
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Таблиця 5.8 

Характеристика формування трансформаційного імпульсу в  

ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат»  суб’єктами управління  

Характеристика Запланований імпульс Екстрений імпульс 

Розподіл повноважень Чіткий розподіл 

повноважень суб’єктів 

різних рівнів 

Відсутність чіткого 

розподілу повноважень 

суб’єктів різних рівнів 

Деталізація наслідків Значний ступінь Незначний ступінь 

Ресурсне забезпечення Попереднє визначення 

наявних можливостей та 

потреби у ресурсах 

Оперування наявними 

ресурсами та 

використання резервів у 

процесі реалізації 

трансформацій 

Аналіз альтернатив Детальний аналіз Експрес-аналіз 

Аналіз наслідків 

«фіксації» існуючого 

стану СЕБП 

Довго- та 

середньострокова 

перспектива 

Короткострокова 

перспектива 

Визначення методів та 

інструментів реалізації 

трансформацій 

Вибір з множини 

можливих (від наявних і 

відомих, до 

альтернативних) 

Застосування апробованих 

та достатньо відомих 

Подолання 

організаційного 

спротиву та патологій 

у діяльності 

Розроблення програми 

подолання та 

варіативність підходів 

Ситуативні реакції 

(переважно із 

застосуванням 

«жорстких» методів) 

 

Дослідження дії механізму трансформації СЕБП свідчить про обов’язковість 

трансформації внутрішньоорганізаційних об’єктів СЕБП, оскільки саме вони 

беруть участь у реалізації трансформацій та забезпечують їх супровід за рахунок 

злагодженого процесу. Так, персонал СЕБП безпосередньо «відчуває» вплив будь-

яких трансформаційних імпульсів, оскільки без дії конкретних суб’єктів у межах 

СЕБП неможливо реалізувати управлінський вплив безпосередньо суб’єктів 

механізму. Зміна постачальника в ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний 

комбінат» пов’язана з падінням якості сировини і матеріалів, що надходять саме 

від нього й негативно впливають на технологічні процеси (об’єкт СЕБП – 

технології). Такий процес є запланованим і підготовленим, однак передбачити всі 
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можливі варіанти розвитку подій та наслідки доволі складно, тому відбувається 

часткова трансформація СЕБП в цілому (а не лише партнерського блоку).  

Генерування керівництвом трансформаційних імпульсів та реалізація 

управлінських рішень суб’єктами СЕБП (персонал) передбачає трансформацію 

методів роботи СЕБП з постачальниками (або конкретним новим 

постачальником – як об’єктом підвищеної уваги). Застосовується техніко-

економічний аналіз доцільності співпраці з новим контрагентом та обґрунтування 

управлінських рішень щодо вибору конкретного контрагента з множини 

альтернатив, формується розпорядження стосовно заміни постачальника та 

посилення контролю з боку СЕБП, відбувається дестимулювання працівників, які 

відверто саботують вищезазначені процеси внаслідок можливих тіньових угод з 

попередніми постачальниками, аналізується технічна можливість сумісності 

автоматизованих систем управління та взаємодії з обраним постачальником. 

Відбувається розширення функціональної складової СЕБП за рахунок нових 

аспектів потенційної і фактичної взаємодії з новим постачальником у межах 

об’єкту СЕБ (контрагенти). 

Функціональні зміни можна розглядати, як рефлексивну реакцію об’єктів 

СЕБП на реалізовані трансформації, оскільки зворотний зв’язок буде проявлятися 

не лише у висхідних інформаційних потоках, а й у наданні персоналу нових 

характеристик функціональних змін кожного з об’єктів СЕБП. Такі 

характеристики будуть базою щодо визначення персоналом (у тому числі і 

безпосередньо працівниками відділу економічної безпеки) глибини й 

комплексності ініційованих трансформацій. А з іншого боку, оцінювання 

результатів трансформацій та оцінювання актуального стану трансформованих 

об’єктів СЕБП завершиться позитивно у разі відповідності очікуванням 

керівництва, яке також буде враховувати глибину функціональних змін 

трансформованих об’єктів СЕБП. 

Запропоновані трансформації у ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний 

комбінат» стосуються і такого об’єкту СЕБП як ризики, оскільки з появою нового 

контрагента вони змінюються, і ресурсна база також буде змінюватись, що 
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вимагатиме адекватної реакції від менеджменту і власників у вигляді 

трансформації СЕБП. 

Окремо необхідно підкреслити наявність трансформацій, пов’язаних 

безпосередньо із суб’єктами СЕБП у ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний 

комбінат», оскільки у процесній карті (рис. Л.5 додатку Л) вони окремо не 

відображені. Однак такі суб’єкти є персоналом підприємства і мають специфічні 

функції, оскільки вони є безпосередніми учасниками механізму управління 

трансформаціями, а з іншого боку – об’єктами впливу такого механізму. З появою 

нових об’єктів СЕБП розширюється перелік функціональних обов’язків 

вищезазначених суб’єктів, а трансформація їх як елементів СЕБП здійснюється за 

рахунок трансформації відповідних методів. 

Поява нового конкурента на ринку формує цілу низку нових ризиків і загроз 

у діяльності ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», що вимагає від 

системи економічної безпеки відповідної реакції з трансформацією методів та 

функцій СЕБП. І якщо трансформаційний вплив при зміні постачальника буде 

здійснюватися персоналом відділу економічної безпеки і керівниками підрозділів 

та відділу матеріально-технічного постачання, то при появі конкурента 

визначальним буде реакція СЕБП та її суб’єктів з формуванням 

трансформаційного впливу. 

На основі рис. Л.5 додатку Л можна зробити висновки, що нові контрагенти 

та нові конкуренти можуть бути пов’язані через ресурсну базу. Така ситуація 

здатна генерувати нові види загроз, що ніколи раніше на виникали (наприклад 

дефіцит ресурсів належної якості). Тому необхідно деталізувати трансформації 

методів (табл. 5.9) і функцій (табл. 5.10) СЕБП у контексті появи нового 

конкурента і зміни постачальника безпосередньо для ПрАТ «РКТК».   

Поява нового конкурента може спричинити також відтік кваліфікованих 

кадрів, що негативно позначиться не лише на забезпеченості підприємства 

персоналом, а й на ефективності функціонування СЕБП. При цьому варто 

зазначити, що поява нових елементів в системі управління підприємством, у 
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внутрішньому чи зовнішньому середовище буде передумовою генерування 

трансформаційних імпульсів. 

Таблиця 5.9 

Зміни методів СЕБП ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» 

 у результаті трансформацій (запропоновано автором) 

Методи у складі 

СЕБП 

Характер зміни за умови 

зміни постачальника 

Характер зміни за умови появи 

нового конкурента 
Адміністративні Моніторинг правового 

забезпечення взаємодії з 

нормативним підкріпленням 

цього процесу; 

Укладання додаткових угод з їх 

ґрунтовним аналізом 

працівниками СЕБП та 

юристами 

Формування додаткових 

розпоряджень щодо моніторингу 

ринку та виявлення контактів з 

представниками конкурента 

Соціально-

психологічні 

Визначення відповідальних осіб 

та їх нематеріальне 

стимулювання за результатами 

налагодження ефективної 

взаємодії з новим контрагентом 

Формування групи швидкого 

реагування на загрози зі складу 

працівників СЕБ та інших 

підрозділів; 

додаткове навчання персоналу та 

покращення умов праці 

Економічні Планування етапів взаємодії з 

новим постачальником, 

матеріальне стимулювання за 

досягнення визначених 

показників працівниками 

підприємства і СЕБ зокрема 

Проведення техніко-економічного 

аналізу впливу конкурента на 

підприємство; 

Додаткове стимулювання 

працівників за ініціативи щодо 

конкурентної боротьби 

Інформаційні   Аналіз сумісності 

автоматизованих систем 

підприємства і постачальника, 

спрощення комунікації. 

Використання соціальних мереж для 

отримання максимуму інформації 

про конкурента; 

Посилення захисту інформації та 

внутрішньосистемних мереж 

 

Трансформації методів будуть відбуватись з визначеним фокусом у межах 

чотирьох основних блоків, що представлені у табл. 5.9, а специфіка таких 

трансформацій буде полягати у першому випадку в посиленні організаційно-

захисної компоненти, а у другому контрольно-захисної. 

Зміни функцій СЕБП, представлених у табл. Л.10 додатку Л, будуть 

залежати від особливостей трансформаційного імпульсу, оскільки він буде суттєво 

відрізнятись в залежності від можливої важкості наслідків змін у зовнішньому і 

внутрішньому середовищі.  
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Важливе значення для оперативної реалізації трансформацій в СЕБП у ПрАТ 

«Рубіжанський картонно-тарний комбінат» має також застосування відповідних 

методів подолання опору змінам (табл. 5.10).  

Таблиця 5.10 

Подолання опору змінам в управлінні трансформаціями СЕБП 

ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат»  

(запропоновано автором) 

Форма прояву 

опору змінам 

Напрями дії щодо подолання 

опору змінам в управлінні 

трансформаціями СЕБП за 

умови зміни постачальника 

Напрями дії щодо подолання опору 

змінам в управлінні 

трансформаціями СЕБП за умови 

появи нового конкурента 

Індивідуальні Матеріальне стимулювання 

відповідальних осіб 

відповідно до встановлених 

термінів реалізації 

трансформацій 

Обґрунтування потреби у 

трансформаціях з конкретизацією 

можливих персональних втрат у 

перспективі; 

Залучення працівників до 

трансформації операційних 

стратегій відповідно до фактичних 

умов функціонування підприємства 

Групові Визначення та ліквідація 

основних «точок спротиву» 

(звільнення, переведення на 

іншу посаду та інше) 

Фіксація прав відповідного 

підрозділу (а за можливості і 

розширення), визначення та 

ліквідація основних «точок 

спротиву»  

Організаційні Організація інформаційної 

взаємодії між керівниками 

підрозділів з підтримкою 

вищого менеджменту та 

посилення ефективності 

комунікації між суб’єктами 

взаємодії 

Проведення загальноорганізаційних 

тренінгів з метою формування 

неформальних команд та посилення 

ефективності комунікації між 

суб’єктами та підрозділами 

 

 

Хоча у наведених ситуаціях, спротив змінам буде пов'язаний, в першу чергу, 

з можливою наявністю опортуністичної поведінки окремих суб’єктів на 

підприємстві, що і обумовлює застосування наведених у табл. 5.10 методів. 

І завершальним етапом дії організаційно-економічного механізму 

управління трансформаціями СЕБП в ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний 

комбінат» є узгодження дії суб’єктів та узгодження взаємозв’язків 

трансформованих об’єктів, що на нашу думку найбільш ефективно реалізується за 
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допомогою нормативного забезпечення вищезазначених процесів і затвердження 

внутрішньоорганізаційних нормативних положень з конкретизацією 

відповідальних осіб, виконавців та наслідків їх можливого невиконання. 

Представимо дію організаційно-економічного механізму управління 

трансформаціями СЕБ на прикладі ПАТ «Запорізький металургійний комбінат 

«Запоріжсталь» за умови ускладнення митних процедур, що актуальним для 

підприємства в умовах сьогоденного функціонування (рис. Л.6 додаток Л). 

Персонал підприємства бере безпосередню участь у реалізації дії механізму, 

оскільки сприймає відповідний імпульс і трансформує в управлінські рішення. 

Такі рішення пов’язані із наступними групами об’єктів СЕБП – стейкхолдери, 

ризики, репутація та імідж. Особливостями дії механізму трансформацій у випадку 

ускладнення митних процедур є трансфомація взаємовідносин із стекхолдерами 

для подальшої мінімізації ризиків від ускладнень у зовнішньоекономічній 

діяльності (невиконання зовнішньоекономічних контрактів) та недопущення 

погіршення репутації та іміджу підприємства. Ускладнення при здійсненні митних 

процедур не є критичними для підприємства, оскільки потребують додаткових 

зусиль щодо захисту інтересів підприємства різними групами стейкхолдерів і 

суб’єктів СЕБП, а критичний вплив може проявлятися лише у випадку повної 

нормативної заборони зовнішньоекономічної діяльності. Реалізація трансформацій 

у ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» пов’язана із 

формуванням рефлексивного контуру, який містить інформаційні потоки і 

функціональні зміни. Такий контур надає зворотний зв'язок для прийняття рішень 

щодо переналаштування механізму.  

Відбувається також трансформація методів (табл. 5.11) та функцій (табл. 

Л.11 додатку Л) СЕБ на підприємстві.  

Така зміна функцій пов’язана  насамперед із специфічністю окресленої сфери 

діяльності підприємства (ЗЕД) та складністю впливу на фіскальні органи. У 

даному випадку більш ефективними будуть адаптаційні механізми, а зміна 

функцій СЕБП буде направлена на зменшення негативного впливу фіскальної 
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складової на підприємство. При цьому можуть спостерігатись певні патології, що 

пов’язані із наявністю опору змінам (табл. 5.12). 

 

Таблиця 5.11 

Зміни методів СЕБП ПАТ «Запорізький металургійний комбінат 

«Запоріжсталь» у результаті трансформацій (запропоновано автором) 

Методи у складі СЕБП Характер зміни за умови ускладнення митних  

процедур 

Адміністративні Нормативне закріплення параметрів відповідальності 

основних суб’єктів 

Соціально-психологічні Підвищення кваліфікації працівників із залученням 

митних брокерів та формування команд взаємодії у 

сфері ЗЕД 

Економічні Страхування та диверсифікація ринків збуту 

Інформаційні  Використання соціальних мереж для отримання 

оперативної інформації та здійснення впливу на цільові 

аудиторії. Використання прес-конференцій та ЗМІ з 

метою розголосу наявної ситуації 

 

 

Така зміна функцій пов’язана, в першу чергу, із специфічністю окресленої 

сфери діяльності підприємства (ЗЕД) та складністю впливу на фіскальні органи. У 

Таблиця 5.12 

Подолання опору змінам в управлінні трансформаціями у СЕБП 

ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» 

(запропоновано автором) 

Форма прояву 

опору змінам 

Напрями дії щодо подолання опору змінам в управлінні 

трансформаціями у СЕБП за умови ускладнення митних 

процедур 

Індивідуальні Матеріальне стимулювання відповідальних осіб у сфері ЗЕД 

Групові Надання нових розширених повноважень керівникам відділу 

ЗЕД і удосконалення взаємодії із відділом відповідальним за 

економічну безпеку. Визначення неформальних груп у сфері 

ЗЕД підприємства та ліквідація їх впливу на систему 

управління 

Організаційні Організація інформаційної взаємодії між керівниками 

підрозділу ЗЕД та інших підрозділів 
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даному випадку більш ефективними будуть адаптаційні механізми, а зміна 

функцій СЕБП буде направлена на зменшення негативного впливу фіскальної 

складової на підприємство. При цьому можуть спостерігатись певні патології, що 

пов’язані із наявністю опору змінам (табл. 5.12). 

Передусім опір буде генеруватись суб’єктами,  задіяними у сфері ЗЕД, 

оскільки трансформації будуть зачіпати їх інтереси (явні та приховані). Тому 

прозорість процесів взаємодії у сфері ЗЕД і ліквідація неформального впливу на 

управлінські процеси у випадку ПАТ «Запорізький металургійний комбінат 

«Запоріжсталь»  будуть у пріоритеті. 

Основною проблемою при реалізації трансформацій, пов’язаних з 

ускладненням митних процедур у ПАТ «Запорізький металургійний комбінат 

«Запоріжсталь», буде обмежена можливість впливу на фіскальні органи та вагома 

інституційна підтримка таких органів (особливо на законодавчому рівні). Тому 

основним завданням системи економічної безпеки підприємства буде адаптація до 

існуючих умов за рахунок реалізації необхідних трансформацій. 

Дію механізму управління трансформаціями в СЕБП розглянуто також для 

ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ», для якого така дія буде відбуватись найбільш 

комплексно, оскільки рівень загроз для підприємства можна оцінити як 

максимальний, тому і швидкість реакції СЕБ повинна бути максимальною. Дію 

такого механізму для ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» розглянуто на прикладі 

загрози рейдерської атаки. Істотно буде відрізнятись від двох попередніх 

прикладів і процесна карта реалізації трансформацій (рис. Л.7 додаток Л), оскільки 

у випадку рейдерської атаки, оперативних трансформацій потребуватимуть всі 

чотири блоки об’єктів СЕБП – внутрішньоорганізаційні, партнерські, контактні, 

потенційно-негативної дії.  

Трансформації у випадку ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» будуть 

спрямовуватися на посилення всіх захисних елементів СЕБП та ідентифікації 

суб’єктів, що приймають участь (прямо або опосередковано) у рейдерській атаці. 

Особливого нормативного забезпечення трансформаційних процесів існувати 

практично не буде, оскільки часу на підготовку таких документів при наявності 
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рейдерської атаки зазвичай обмаль. А захист прав власності і підтверджуючої 

документації буде надзвичайно актуальним. 

Основними суб’єктами механізму будуть менеджери різних рівнів та 

працівники відділу, відповідального за економічну безпеку. Функціональні зміни 

будуть пов’язані з максимізацією захисту різних об’єктів СЕБП. При цьому 

трансформація методів СЕБ (табл. 5.13) буде переважно спрямована на посилення 

юридичного захисту об’єктів, мотивацію працівників та формування суспільного 

резонансу від неправомірних дій третіх осіб. 

Таблиця 5.13 

Зміни методів СЕБП ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ»  

у результаті трансформацій (запропоновано автором) 

Методи  Характер зміни за умови рейдерської атаки 

Адміністративні Суспільний резонанс у інституційному середовищі; 

застосування судових рішень та укладання угод на 

використання послуг охоронних компаній 

Соціально-

психологічні 

Підвищення кваліфікації працівників із залученням 

провідних юристів та формуванням команд захисту 

Економічні Страхування та фіксація прав власності 

Інформаційні  Використання соціальних мереж та ЗМІ для отримання 

суспільного резонансу 

 

Зміна функцій СЕБП ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» у результаті 

трансформацій СЕБ (табл. Л.12 додаток Л) внаслідок дії відповідного механізму 

буде спрямована на вирішення оперативної проблеми захисту від рейдерської 

атаки, аналізу прояву загроз, регулювання взаємодії з інституціональними 

структурами та визначення реакції суспільства.  

Стосовно опору змінам у випадку, який розглядається, рівень загроз 

потребує кардинальних дій та рішень. Відповідно, будь-який спротив у межах 

підприємства розцінюється, як допомога рейдерам і передбачає кардинальні дії – 

переважно адміністративного характеру – звільнення, звернення до 

правоохоронних органів з ідентифікацією дій відповідних суб’єктів. 

Рейдерська атака – це нетрівіальне явище для більшості підприємств і 

потребує мобілізації всіх наявних ресурсів та постійного інформаційного обміну 
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між окремими суб’єктами СЕБП з метою посилення захисту та виявлення 

інсайдерів рейдера. Результати трансформацій оцінюються працівниками відділу 

відповідального за економічну безпеку у розрізі покращення захисту окремих 

об’єктів СЕБП. 

Для ПрАТ «НКМЗ» дію організаційно-економічного механізму управління 

трансформаціями також представлено за допомогою процесної карти управління 

трансформаціями об’єктів СЕБП за наявності загрози втрати конфіденційної 

інформації.  Для даного підприємства інформація є одним з найбільш важливих 

об’єктів СЕБП, оскільки інтелектуальна власність та інженерні рішення є 

запорукою конкурентоспроможності підприємства. Тому, як і у перших двох 

картах апробації дії механізму, робота механізму управління трансформаціями у 

СЕБП у ПрАТ «НКМЗ» (рис. Л.8 додаток Л) починається з трансформацій та 

управлінських рішень щодо персоналу підприємства, який супроводжує подальші 

трансформаційні процеси. Далі трансформуються інформаційні потоки з метою 

мінімізації людського впливу, що відображено у трансформації відповідних 

методів для даного об’єкту. Об’єкти інтелектуальної власності вимагають 

підвищеної уваги від бухгалтерії та відділу СЕБП, що впливає на трансформацію 

відповідних методів із застосуванням нормативної фіксації прав власності та у 

певних випадках потребує фізичного захисту інформації на відповідних носіях. І 

для захисту від негативного впливу від конкурентів застосовуються трансформації, 

направлені на введення конкурентів в оману за рахунок застосування методів 

тиражування неправдивої інформації та інших маніпуляцій створених топ-

менеджментом.  

Рефлексивний контур буде пов'язаний із визначенням реальних потреб 

конкурентів у інформації та захищеність і збереження інформації після 

трансформації об’єктів СЕБП. Функціональні зміни не будуть виражені занадто 

явно, оскільки інформаційні потоки складно піддаються ідентифікації та 

обчисленню, а результати трансформацій об’єктів, крім захисту інформації, будуть 

паралельно генерувати нові її потоки. Оцінювальний блок буде передбачати 

безпосередню оцінку стану об’єктів СЕБП після трансформацій суб’єктами СЕБП. 
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Зміну методів СЕБ ПрАТ «НКМЗ» у результаті трансформацій наведено у 

табл. 5.14. Такі трансформації нівелюють людський вплив на процеси 

іипідвищують відповідальність суб’єктів СЕБП. 

 

Таблиця 5.14 

Зміни методів СЕБП ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»  

у результаті трансформацій (запропоновано автором) 

Методи у складі СЕБП Характер зміни за наявності загрози втрати 

конфіденційної інформації 

Адміністративні Нормативна фіксація прав власності та фізичний 

захист  

Соціально-психологічні Використання маніпуляцій та тиражування 

різної інформації щодо об’єкту впливу 

Економічні Підвищення рівня матеріальної відповідальності 

Інформаційні  Автоматизація процесів передачі, нівелювання 

людського впливу 

 

Зміна функцій СЕБП у цьому випадку (табл. Л.13 додатку Л) не буде мати 

глобального характеру, як у випадку з рейдерською атакою. 

Стосовно спротиву змінам, необхідно підкреслити, що у випадку  

ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» потребують мотивації 

працівники відділу інформаційного забезпечення і посилення контролю за ними зі 

сторони суб’єктів СЕБП. Також повинно бути нормативно закріплена 

відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, навіть із залученням 

правоохоронних органів та ініціацією судових справ. 

Отже, за результатами розроблення організаційно-економічного механізму 

управління трансформаціями СЕБП на прикладі конкретних підприємств 

необхідно зробити висновок про дієвість запропонованого механізму. Глибина й 

масштабність дії запропонованого механізму у кожному конкретному випадку 

буде залежати від змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі функціонування 

підприємств та розвиненості системи їх економічної безпеки. 

Розроблений механізм управління трансформаціями СЕБП є доволі гнучким 

й попри існування загальної схеми такого механізму, може бути адаптований та 
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налаштований до умов конкретного підприємства з метою управління 

трансформаціями СЕБП з урахуванням вибраного об’єктно-функціонального 

підходу до відображення її змісту, трансформації об’єктів, функцій, методів та 

суб’єктів у складі СЕБП конкретного підприємства. 

 

Висновки до розділу 5 

 

За результатами дослідження, виконаного в п’ятому розділі роботи, 

сформовано засади побудови організаційно-економічного механізму управління 

трансформаціями СЕБП, побудовано організаційно-економічний механізм 

управління трансформаціями СЕБП, впроваджено організаційно-економічний 

механізм управління трансформаціями СЕБП у діяльності вітчизняних 

підприємств. Основні завдання, що були вирішені в п’ятому розділі роботи, 

полягають в таких положеннях: 

1. За результатами обґрунтування організаційних та економічних засад 

формування механізму управління трансформаціями СЕБП удосконалено порядок 

формування такого механізму шляхом формалізації процесу його побудови, що 

забезпечує варіабельність механізму управління трансформаціями СЕБП та 

можливість налаштування для конкретного суб’єкта господарювання. Для 

коректного використання розробленого організаційно-економічного механізму 

управління трансформаціями СЕБП визначено його обмеження та призначення. Це 

дає можливість сформувати організаційно-економічний механізм відповідно до 

особливостей конкретного підприємства для здійснення управління 

трансформаціями СЕБП та конкретного змісту таких трансформацій. Дослідження 

переваг та недоліків, призначення та обмежень різних підходів до побудови 

організаційно-економічного механізму управління дало змогу визначити 

процесний підхід найбільш придатним для формування дієвого механізму 

управління трансформаціями СЕБП.  

2. Визначено склад організаційно-економічного механізму управління 

трансформаціями СЕБП, його елементів та показано необхідність кожного з таких 
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елементів, для кожного з елементів такого механізму проаналізовано наслідки його 

відсутності. Показано призначення механізму управління трансформаціями СЕБП. 

Для коректного використання розробленого механізму управління 

трансформаціями у СЕБП визначено його обмеження. 

3. Зміст механізму управління трансформаціями СЕБП представлено у 

вигляді процесної карти на основі використання синтаксису IDEF, що дозволило 

представити з урахуванням існуючих зв’язків трансформацію всіх елементів СЕБП 

– функцій, об’єктів, методів та суб’єктів. З метою конкретизації змісту механізму 

управління трансформаціями СЕБП об’єкти в складі такої системи згруповано у 

чотири групи об’єктів – внутрішньо-організаційні, контактні, партнерські та 

об’єкти потенційно негативної дії. Для об’єктів кожної групи розроблено у вигляді 

процесних карт складові загального механізму управління трансформаціями 

СЕБП. Особливу увагу у функціонуванні механізму управління  трансформаціями 

СЕБП приділено подоланню виявлених патологій у СЕБП.  

4. Для забезпечення дієвості механізму управління трансформаціями СЕБП 

запропоновані групи методів у складі такого механізму – адміністративні, 

економічні, соціально-психологічні та інформаційні – та представлено склад 

методів кожної запропонованої групи. Функціонування механізму управління 

трансформаціями СЕБП забезпечується завдяки узгодженій роботі окремих 

суб’єктів дії. Виділено за рівнями групи таких суб’єктів та показано диференціація 

управлінських рішень, які ухвалюються відповідними суб’єктами, та 

пріоритетність їхнього виконання відповідно до ієрархії таких суб’єктів. 

5. За результатами розроблення організаційно-економічного механізму 

управління трансформаціями СЕБП на прикладі конкретних підприємств зроблено 

висновок про дієвість запропонованого механізму. Глибина і масштабність дії 

запропонованого механізму в кожному конкретному випадку буде залежати від 

змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі підприємств та розвиненості 

системи їх економічної безпеки. розроблений організаційно-економічний механізм 

управління трансформаціями СЕБП є гнучким, може бути адаптований та 

налаштований до умов конкретного підприємства з метою управління 
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трансформаціями СЕБП з урахуванням вибраного об’єктно-функціонального 

підходу до відображення її змісту, трансформації об’єктів, функцій, методів та 

суб’єктів у складі СЕБП конкретного підприємства. 

Основні положення розділу, результати дослідження й висновки  

опубліковані у наукових працях автора [199, 181, 202, 203, 175, 173, 538, 182, 194, 

188]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 За результатами проведеного дослідження розроблено теоретичні та 

методологічні засади трансформацій СЕБП, які пояснюють виникнення й перебіг 

трансформацій СЕБП, застосовуються для їхнього діагностування та моделювання, 

а також для формування організаційно-економічного механізму управління такими 

трансформаціями. Результати проведеного дослідження дають можливість 

сформувати такі висновки: 

1. За результатами вивчення еволюції уявлень щодо економічної безпеки 

підприємства як феномену та економічної категорії сформовано єдину теоретико-

методологічну основу до розуміння економічної безпеки підприємства. 

Застосування положень конвенціоналізму, як епістемологічного концепту в 

науковому пізнанні, дало змогу узгодити підходи до розуміння економічної 

безпеки підприємства в межах або «наукової парадигми» Т. Куна або в межах 

«науково-дослідницьких програм» І. Лакатоса. 

2. На основі аналізу сутності, структури СЕБП та підходів до її побудови 

удосконалено підхід до системотворення у сфері економічної безпеки 

підприємства. Використання положень методології структурного функціоналізму  

на основі визначення та дослідження певних об’єктів аналізу, суб’єктивних та 

об’єктивних передумов функціонування СЕБП дало змогу представити СЕБП як 

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

ними, функціонування яких спрямоване на всебічне забезпечення економічної 

безпеки підприємства. 

3. Формування методологічного базису трансформацій СЕБП дозволяє 

обґрунтувати доцільність вивчення питання трансформацій СЕБП на основі 

виділення теоретичного та емпіричного рівнів дослідження. Поєднане 

використання цих рівнів дослідження розкриває каузально-консеквентний 

характер трансформацій СЕБП. Розробка аналітичного інструментарію 

діагностування, моделювання та механізму управління трансформаціями СЕБП у 

складі методологічного базису таких трансформацій дозволяє передбачити 
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наслідки трансформацій, забезпечити встановлення поточних трансформацій такої 

системи, моделювати та впровадити її трансформації в майбутньому. 

4. Дослідження природи трансформацій як соціально-економічного 

феномену дозволило обґрунтувати системний характер трансформацій щодо 

систем різного походження. Трансформацію розглянуто як процес та як результат, 

що відображає перетворення економічної системи різного масштабу у часі, має 

міру спрямованості, джерело походження та спричинений ендогенними або 

екзогенними факторами. Трансформації СЕБП визначені як процес, що має 

причинну та цільову основи, відображає якісні перетворення та становлення 

СЕБП, зміни взаємозв’язків та елементів у складі СЕБП та призначені для набуття 

СЕБП нової дієвості, нових якостей та є умовою результативного її 

функціонування. 

5. За результатами визначення закономірностей, видів та класифікації 

трансформацій отримали подальший розвиток теоретичні основи трансформації як 

соціально-економічного феномену за рахунок узагальнення емпіричної та 

теоретичної основи, вивчення міждисциплінарного характеру трансформацій, 

підходів до їхнього розуміння, узагальнення видів трансформацій щодо систем 

різного походження та визначення стадійного характеру перебігу трансформацій. 

6. Розкриття каузальної та консеквентної природи трансформацій СЕБП 

сприяло поглибленню розуміння каузально-консеквентного характеру СЕБП. 

Виділення складових каузальної природи, узагальнення, опис та порівняння 

факторів та рушійних сил у зовнішньому та внутрішньому середовищі 

підприємства, які спричиняють завдяки своєму впливові виникнення та перебіг 

трансформацій СЕБП, дозволяє розглядати зміни та функціональності такої 

системи. Виділення відповідних характеристик зв’язків, змісту та дієвості СЕБП, а 

також виділення окремих патологій стало основою розгляду трансформацій СЕБП 

як у прескриптивному аспекті (дослідження очікуваних результатів трансформацій 

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

моніторинг фактичних результатів трансформацій). 
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7. Узагальнення передумов діагностування трансформацій СЕБП дає 

можливість удосконалити теоретичні положення діагностування трансформацій 

СЕБП. Дослідження теоретичних засад, визначення напрямів та окремих режимів 

діагностування трансформацій СЕБП, встановлення вимог до процедури 

діагностування, визначення потенційних проблем діагностування трансформацій 

та встановлення превентивних дій щодо усунення таких проблем стало підґрунтям 

для встановлення причин їхнього виникнення та результатів трансформацій СЕБП, 

дало можливість визначити чіткий цільовий характер діагностування. 

8. За результатами дослідження підходів до діагностування трансформацій 

СЕБП вперше розроблено принциповий підхід до його проведення, що дало змогу 

побудувати інструментарій діагностування трансформацій СЕБП. Визначення 

маркерів, які свідчать про виникнення трансформацій у СЕБП дало змогу 

сформувати сукупність принципових інструментів (індикаторний метод, 

нормативний метод, аналітичні багатофакторні моделі, симптомокомплекс, метод 

слабких сигналів, шкала Лайкерта) для кожного з розглянутих підходів (контент-

підхід, дескрипторний підхід, функціонально-орієнтований підхід, результатно-

орієнтований підхід та програмно-цільовий підхід) для представлених напрямів 

діагностування трансформацій (діагностика трансформацій функціональної 

наповненості, діагностика зміни результатів функціонування внаслідок здійснених 

трансформацій, діагностика консеквентів трансформацій, діагностика патологій 

трансформацій). 

9. Проведення діагностування трансформацій СЕБП на вітчизняних 

підприємствах показало відповідність інструментарію діагностування 

трансформацій СЕБП потребам дослідження та дало можливість оцінити фактичні 

результати трансформацій і дослідити результати трансформацій СЕБП внаслідок 

здійснюваних дій. 

10. Методологічні засади моделювання трансформацій СЕБП сформовано 

шляхом створення комплексного інструментарію моделювання трансформацій 

СЕБП. До складу інструментарію увійшли різні інструменти, призначені для 

вирішення визначених у ході моделювання трансформацій СЕБП завдань. 
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Створення комплексного інструментарію моделювання трансформацій СЕБП, що 

поєднує інструменти для формування загального уявлення щодо трансформацій 

СЕБП (методологія м’яких систем, когнітивна методологія) та інструменти аналізу 

впливу факторів та причин виникнення трансформацій, дозволило сформувати 

сукупність часткових моделей трансформацій СЕБП, кожна з яких має своє 

призначення. 

11. За результатами моделювання сценаріїв трансформацій СЕБП визначено 

різні сценарії трансформацій на основі опису динаміки та комбінування елементів 

СЕБП відповідно до вибраного об’єктно-функціонального принципу її 

представлення. За результатами комбінування елементів СЕБП «об’єкти-функції» 

запропоновано такі сценарії трансформації СЕБП: екстенсифікація, 

диверсифікація, концентрація, функціональна редукція, збереження стану, 

деградація та об’єктна редукція. Комбінування динаміки суб’єктів та методів у 

складі СЕБП дає можливість визначити сценарії управлінського морфогенезу, 

суб’єктного примноження, інструментального морфогенезу, інструментальної 

редукції, збереження стану, управлінської примітивізації та суб’єктного згортання. 

Визначення динаміки та комбінування елементів СЕБП у модельованих сценаріях 

її трансформації дозволяє описати їхній вплив на функціональність та дієвість 

СЕБП та визначити міру гармонійності таких сценаріїв трансформацій СЕБП. 

12. За результатами моделювання змісту трансформацій СЕБП представлено 

їхній зміст у загальному вигляді, надано характеристику окремим елементам у 

складі СЕБП. Для повного висвітлення конкретного змісту таких трансформацій 

розроблено змістову модель трансформацій СЕБП. Представлення трансформацій 

у матричній формі як різниці між двома дискретними сусідніми в часі станами 

такої системи, з урахуванням необхідного реагування СЕБП на загрози діяльності 

підприємства, дало змогу удосконалити підхід до моделювання змісту 

трансформацій СЕБП. З урахуванням необхідного реагування СЕБП на загрози 

діяльності підприємства встановлено сукупність факторів, які визначають 

необхідне наповнення цільової матриці в цілому та сукупності факторів 



 380 

деформуючого впливу на стан та функціонування системи економічної безпеки 

підприємства.  

13. За результатами обґрунтування засад формування організаційно-

економічного механізму управління трансформаціями СЕБП визначено порядок 

формування такого механізму. Формалізація процесу побудови механізму 

управління трансформаціями СЕБП дала можливість виділити два блоки 

складових елементів, які відрізняються своїм наповненням за відношенням до 

управлінського процесу, що дозволяють такому механізму функціонувати та 

інтегруватися в загальну систему управління підприємством. Конкретизація змісту 

організаційно-економічного механізму управління трансформаціями СЕБП у 

вигляді процесної карти на основі використання синтаксису IDEF щодо окремих 

груп об’єктів захисту дала можливість представити у взаємозв’язку 

трансформацію всіх елементів системи економічної безпеки підприємства – 

функцій, об’єктів, методів та суб’єктів. Впровадження організаційно-економічного 

механізму управління трансформаціями СЕБП у діяльності вітчизняних 

підприємств показало дієвість запропонованого механізму та налаштування його 

змісту відповідно до особливостей діяльності підприємства. 
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