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Додаток Б 

Теоретичні основи до розуміння системи економічної  

безпеки підприємства 

Таблиця Б.1 

Підходи до розуміння економічної безпеки держави 

 

Автор Розуміння економічної безпеки держави 

Методичні рекомендації 

щодо розрахунку рівня 

економічної безпеки 

України, затверджених 

наказом Міністерства 

економічного розвитку і 

торгівлі України від 29 

жовтня 2013 р. 

№ 1277 [299] 

Стан національної економіки, що дає змогу зберігати 

стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, 

забезпечувати високу конкурентоспроможність у 

світовому економічному середовищі та характеризує 

здатність національної економіки до сталого й 

збалансованого зростання 

О. Є. Користін [121] Систему забезпечення стійкості національної 

економіки, що зберігає свою цілісність і здатність до 

саморозвитку, незважаючи на несприятливі зовнішні 

й внутрішні загрози 

А. Г. Чубенко [500] Стан захищеності національної економіки, який 

характеризується здатністю до стабільного 

функціонування та розвитку, стійкістю до 

внутрішніх і зовнішніх загроз, зростанням 

конкурентоспроможності держави у світовому 

економічному середовищі 

М. М. Єрмошенко [129] Такий стан економічного механізму країни, який 

характеризується збалансованістю і стійкістю до 

негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, 

його здатністю забезпечувати на основі реалізації 

національних інтересів сталий і ефективний 

розвиток вітчизняної економіки і соціальної сфери 

Г.А. Пастернак-

Таранушенко [353, c. 29] 

Стан держави, що забезпечує можливість створення і 

розвитку умов для плідного життя її населення, 

перспективного розвитку її економіки в 

майбутньому та зростання добробуту її мешканців 

В.А. Геєць [461] Спроможність національної економіки забезпечити 

свій вільний, незалежний розвиток і утримати 

стабільність громадянського суспільства та його 

інститутів, а також достатній оборонний потенціал 

країни за всіляких несприятливих умов і варіантів 

розвитку подій 
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Продовження табл. Б.1 

 

Автор Розуміння економічної безпеки держави 

Л. І. Абалкін  

[1, с. 5] 

Сукупність умов і факторів які забезпечують 

незалежність національної економіки, її стабільність і 

стійкість, здатність до постійного оновлення й 

самовдосконалення 

Г. О. Пухтаєвич [389] Такий стан національної економіки, при якому 

забезпечуються захист національних інтересів, 

стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність до 

розвитку і захищеність життєво важливих інтересів 

людей, суспільства, держави 

Г. В. Козаченко  

[223, с. 57]  

Сукупність умов, за яких країна спроможна: у 

довгостроковому режимі задовольняти власні інтереси; 

генерувати інноваційні зрушення  в економіці; 

протистояти зовнішнім загрозам; реалізовувати 

конкурентні переваги у міжнародному поділі праці  

В. К. Сенчагов  

[520, с.98] 

Стан об’єкта в системі його зв’язків з точки зору 

здатності до збереження в умовах внутрішніх та 

зовнішніх загроз, а також дії непередбачуваних і 

важкопрогнозованих чинників 

А. М. Гуменюк [106] Стан економіки, для якої характерна спроможність до 

самовиживання і розвитку в умовах реформування, 

присутності внутрішніх і зовнішніх небезпек та дії 

важкопрогнозованих чинників 

Б. В. Губський  

[105, с. 13] 

Здатність держави забезпечувати захист національних 

економічних інтересів від зовнішніх і внутрішніх 

загроз, проводити поступальний розвиток економіки з 

метою підтримки стабільності суспільства і 

достатнього оборонного потенціалу за будь-яких умов і 

варіантів розвитку подій 

В. М. Мунтіян [319] Загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих 

на постійний і стабільний розвиток економіки держави, 

що включає механізм протидії внутрішнім та 

зовнішнім загрозам 

С. Лишкін, А. 

Свинаренко [275] 

Стан можливості й готовності економіки забезпечувати 

стійкість економічного стану особи, соціально-

економічну, воєнно-політичну стабільність суспільства 

і держави в умовах внутрішніх та зовнішніх загроз і 

впливів 

Т. М. Іванюта, 

А. О.Заїчковський  

[161, с. 8 ] 

Загальноекономічний комплекс заходів, спрямованих 

на постійний і стабільний розвиток економіки держави, 

що включає механізм протидії внутрішнім та 

зовнішнім загрозам 
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Таблиця Б.2 

Розуміння економічної безпеки підприємства 

 

Автор Трактування економічної безпеки підприємства 

І. М. Зубок [122, с. 8] Стан, за якого забезпечується економічний розвиток і 

стабільність діяльності підприємства, гарантований 

захист ресурсів, здатність адекватно і без суттєвих 

втрат реагувати на зміни внутрішньої і зовнішньої 

ситуації 

Г. В. Козаченко,  

В. П. Пономарьов 

[223] 

Міра гармонізації в часі й просторі економічних 

інтересів підприємства з інтересами пов’язаних з ним 

суб’єктів 

 

О. М. Ляшенко  

[279, с. 534] 

Міра економічної свободи підприємства, що 

досягається внаслідок керованого процесу 

взаємоузгодження економічних інтересів стейхолдерів 

як зовнішнього, так і внутрішнього середовища 

підприємства, який має на меті протистояння загрозам 

економічній безпеці підприємства та потребує 

необхідних для такого протистояння ресурсів  

В. Л. Ортинський,  

І. С. Керницький,  

З. Б. Живко  

[507 ] 

Положення найбільш ефективного використання 

ресурсів для запобігання загрозам і забезпечення 

стабільного функціонування підприємства як сьогодні, 

так і в майбутньому 

Т. Г. Васильців  

[68, с. 18] 

Стан функціонування, за якого підприємство і його 

продукція є конкурентоспроможними на ринку та 

одночасно гарантується: найбільш ефективне 

використання ресурсів, інтелектуального та кадрового 

потенціалу; стабільність функціонування, стійкість та 

прогресивність розвитку; можливість протидіяти 

негативним впливам зовнішнього і внутрішнього 

середовища його функціонування 

Д. Ковальов,  

Т. Сухорукова 

[220] 

Захищеність діяльності підприємства від негативних 

впливів зовнішнього середовища, а також здатність 

швидко усунути різноманітні загрози чи 

пристосуватися до існуючих умов, що не позначаються 

негативно на його діяльності 
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Продовження табл. Б.2 

 

Автор Трактування економічної безпеки підприємства 

В. А. Забродський 

[143, с. 35], 

Кількісна і якісна характеристика властивостей фірми, 

що відбиває здатність «самовиживання» і розвитку в 

умовах виникнення зовнішньої і внутрішньої 

економічної загрози. Визначається сукупністю 

факторів, що відбивають незалежність, стійкість, 

можливості зростання, забезпечення економічних 

інтересів тощо 

В. В. Шликов [510, с. 

138] 

Стан захищеності життєво важливих інтересів 

підприємства від реальних та потенційних джерел 

небезпеки або економічних загроз 

В. В. Тамбовцев [445] Сукупність здібностей стану її виробничої підсистеми , 

що забезпечує досягнення цілей всієї системи 

С. В. Кавун [207, с.6] Передбачає стійкий розвиток, тобто збалансований і 

безперервний, що досягається за допомогою 

використання всіх видів ресурсів і можливостей, при 

яких гарантується найбільш ефективне їх застосування 

для стабільного функціонування й динамічного 

науково-технічного та соціального розвитку, 

запобігання внутрішнім загрозам 

Є. І. Овчаренко  

[329, с. 256] 

Це ситуація, коли номенклатура та ступінь 

економічних загроз підприємству сприймається 

економічними суб’єктами підприємства як безпечна та 

така, що не потребує зміни їх домінуючих економічних 

поведінкових стереотипів 

С. І. Ніколаюк,  

Д. Й. Никифорчук 

[326, с. 15] 

Стан юридичних, виробничих відносин і 

організаційних зв’язків, матеріальних і інтелектуальних 

ресурсів, щодо яких гарантується стабільність 

функціонування, фінансово-комерційний успіх, 

прогресивний науково-технічний і соціальний розвиток 

В. В. Бєлокуров [37] Наявність конкурентних переваг, зумовлених 

відповідністю матеріального, фінансового, кадрового, 

техніко-технологічного потенціалів і організаційної 

структури підприємства його стратегічним цілям і 

завданням 

О. В. Ареф’єва [17] Це стан ефективного використання ресурсів і наявних 

ринкових можливостей, що дозволяє підприємству 

уникнути внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечує 

його тривале виживання та стійкий розвиток на ринку 

відповідно до обраної місії 
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Продовження табл. Б.2 

 

Автор Трактування економічної безпеки підприємства 

З. С. Варналій [66] Забезпечення найбільш ефективного використання 

ресурсів суб’єкта господарювання для запобігання 

загрозам і створення умов для стабільного 

функціонування основних його елементів 

Є. А. Олейнікова 

[335] 

Стан найбільш ефективного використання ресурсів для 

подолання загроз і забезпечення стабільного 

функціонування підприємства сьогодні і в майбутньому 

М. О. Бєндіков [38] Захищеність його науково-технічного, технологічного, 

виробничого та кадрового потенціалу від прямих або 

непрямих загроз 

З. Б. Живко 

[132, с.31] 

Стан, який сприяє економічному розвитку і стабільності 

діяльності підприємства, здатність своєчасно, адекватно 

й без значних втрат реагувати на зміни внутрішньої та 

зовнішньої ситуації та негативний вплив 

дестабілізувальних чинників 

Л. Є. Шульженко 

[126] 

Стан, який описується сукупністю параметрів або 

характерних рис, як характеристика суб’єкта 

господарської діяльності, як умова його діяльності та як 

сукупність дій, які дозволяють забезпечити або зберегти 

стан безпеки 

О. В. Ілляшенко 

[205, c. 38]  

Як таку оточуючу дійсність динамічної системи 

взаємодії підприємства із суб’єктами зовнішнього 

середовища, в якій підприємство спільно з інституціями 

держави з використанням власних ресурсів спроможне 

виявляти, уникати, пом’якшувати або долати наслідки 

реалізації загроз, які створюють процеси, явища, 

матеріалізовані інтереси та цілі суб’єктів зовнішнього 

середовища 

М. І. Камлик  

[209, с. 9] 

Це такий стан розвитку суб’єкта господарювання, який 

характеризується стабільністю економічного та 

фінансового розвитку, ефективністю нейтралізації 

негативних факторів і протидії їх впливу на всіх стадіях 

його діяльності 

Н. В. Білошкурська, 

М. В. Білошкурсь-

кий [47] 

Стан захищеності від негативного впливу чинників 

зовнішнього і внутрішнього походження, що 

досягається шляхом ефективного використання 

виробничих ресурсів, адаптації до змін, розробки та 

реалізації стратегічних напрямів розвитку для 

забезпечення стійкого функціонування та гармонізації 

власних інтересів з інтересами суб’єктів зовнішнього 

середовища 
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Продовження табл. Б.2 

 

Автор Трактування економічної безпеки підприємства 

Л. Г. Шемаєва  

[505, с. 115] 

Це організована сукупність взаємопов’язаних елементів 

зовнішньої та внутрішньої безпеки суб’єктів 

господарювання, таких як: спеціальні органи та служби, 

об’єкти, наукові підходи, нормативно-правова база, 

політика, стратегія, концеп-ція, принципи, функції, 

завдання, методи та засоби, що спрямовані на забезпе-

чення реалізації стратегічних і тактичних інтересів 

суб’єкта господарювання а також захист цих інтересів від 

зовнішніх та внутрішніх загроз  

Б.М. Андрушків  

[72, с. 25] 

Економічний стан підприємства, сталий до внутрішніх і 

зовнішніх змін фінансово-господарської діяльності, не 

пов’язаний з форс-мажорними обставинами; створення 

таких умов його діяльності, за яких забезпечується 

надійний захист економічних інтересів від різних загроз 

Т.Н. Гладченко  

[92, с. 111] 

Захищеність життєво важливих інтересів підприємства 

від внутрішніх і зовнішніх загроз, організація якої 

здійснюється адміністрацією й колективом підприємства 

шляхом реалізації системи заходів правового, 

економічного, організаційного, інженерно-технічного й 

соціально-психологічного характеру 

Р. М. Дацків 

[110] 

Стан економічного розвитку суб’єктів господарювання 

(особи, держави, організації), який забезпечує йому 

гармонійний розвиток i ефективне використання шансів i 

усунення загроз 

А. О. Одінцов [333] Незмінність процесів, які зумовлюють формування 

результатів діяльності підприємства та його 

характеристик 

Ю. С. Погорелов, 

В. В. Вахлакова 

[369]  

Важлива умова подальшої діяльності та стан 

підприємства, який характеризується захищеністю від 

загроз у внутрішньому та зовнішньому середовищі, 

захищеністю інтересів підприємства, стійкістю 

отримуваних результатів та конкурентоспроможністю 

підприємства, що виникають внаслідок наявності та 

ефективного використання ресурсів, належної  організації 

всіх внутрішніх процесів в діяльності підприємства та 

гармонізації інтересів із основними внутрішніми та 

зовнішніми групами впливу 

О. В. Рудницька 

[403] 

Комплекс заходів, які сприяють підвищуванню 

фінансової стійкості господарчих суб’єктів за умов 

ринкової економіки, які захищають їх комерційні 

інтереси від впливу негативних ринкових процесів 
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Таблиця Б.3 

Розуміння поняття системи 

 

Автор Розуміння поняття системи 

Ф. Енгельс  

[290, с. 392] 

Система – це особливий тип речей, які представляють 

собою тіла, що розчленовуються на взаємопов'язані 

елементи 

Л. Берталанфи [530] Система – це комплекс взаємодіючих елементів 

Р. Акофф [3] Система – це будь-яка сутність, концептуальна або 

фізична, що складається з взаємозалежних частин 

Д. Клир, [219] Система – є певною безліччю взаємозв'язаних елементів, 

що утворюють стійку єдність і цілісність, що має 

інтегральні властивості і закономірності 

П. К. Анохин [11] Система – це комплекс вибірково залучених 

компонентів, у яких взаємодія та взаємовідносини 

набувають характеру взаємодії компонентів на 

отримання сфокусованого корисного результату 

С. Л. Оптнер [337] 1) Система це засіб, за допомогою якої виконується 

процес вирішення проблеми; 

2) Набір об'єктів, які мають дані властивості, і набір 

зв'язків між об'єктами та їх властивостями 

В. Н. Садовский 

[410] 

Система – це впорядковане певним чином безліч 

елементів, взаємозалежних між собою, які утворюють 

деяку цілісну єдність. 

У. Р. Ешби [523] 

 

Система – це будь-яка сукупність змінних, яку 

спостерігач вибирає з числа змінних, властивих реальної 

«машині» 

Г. П. Щедровицький 

[518]  

Уявити щось як просту систему – значить описати це в 

чотирьох планах, а саме: 1) процесу; 2) функціональної 

структури; 3) організованостей матеріалу або 

морфології; 4) просто матеріалу 

А. І. Уємов [465]  1) Як множини об'єктів, на якому реалізується певне 

відношення з фіксованими властивостями.  

2) Як множини об'єктів, які мають заздалегідь 

визначеними властивостями з фіксованими між ними 

відносинами 

В. А. Рач [393]   Система – це структурована частина середовища цілого, 

поява і прояв якої обумовлений зовнішньою 

затребуваністю результату його діяльності, отриманого 

у процесі взаємосодії компонентів цієї частини 
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Продовження табл. Б.3 

 

Автор Розуміння поняття системи 

О. Є. Кузьмін [257] Система – це сукупність взаємопов’язаних та 

взаємодіючих елементів, яка переслідує досягнення 

певних цілей та ґрунтується на принципах 

самоорганізації, синергії і розвитку 

Н. П. Бондарь  

[522, с. 56] 

Система – це сукупність елементів (людей і їх груп) 

взаємодіючих (в результаті виробничої технології і 

обміну інформації) для досягнення спільних цілей 

(очікуваних результатів господарської діяльності) 

Д. В. Неліпа  

[324, с. 81] 

Система – це сукупність елементів, що перебувають у 

відносинах і зв’язках один з одним, утворюючи певну 

відокремлену з навколишнього середовища цілісність, 

яка характеризується новою якістю і властивостями, не 

притаманними жодному з елементів окремо 

О. І. Аршинова [23, 

с. 11] 

Система – це комплекс елементів та їх властивостей, 

взаємодія між якими породжує нову цілісність 

О. В. Ілляшенко 

[206, с. 62-63] 

Система – це штучно створений комплекс елементів, 

призначений для вирішення завдання упорядкування 

безпекозабезпечувальної діяльності, тобто убезпечення 

діяльності підприємства 
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Таблиця Б.4 

Розуміння поняття системи економічної безпеки підприємства  

 

Автор Розуміння поняття 

 системи економічної безпеки підприємства 

В. А. Рач 

[393] 

Структурована частина цього суб'єкта, поява і прояв якої 

обумовлено наявністю зовнішніх і внутрішніх загроз в 

процесі виробництва зовні затребуваного і оплачуваного в 

грошовому вираженні результату, і яка націлена на 

забезпечення його безпечної діяльності як цілого 

Є. І. Овчаренко  

[329, c. 119] 

Сукупність вибірково залучених до соціально-економічної 

взаємодії суб’єктів й об’єктів економічної безпеки 

підприємства; правил, принципів та процедур такої 

взаємодії, що визначаються безпекозабезпечувальними 

потребами, здібностями та функціями суб’єктів безпеки 

О. В. Ілляшенко  

[205] 

Сукупність організаційних стосунків суб’єктів захисту, які 

відображають логіку їхньої поведінки при здійсненні 

взаємопов’язаних цільових дій організаційно-правового та 

економічного характеру для захисту об’єктів безпеки 

підприємства з використанням різноманітних способів 

відповідно до прийнятої на підприємстві концепції 

економічної безпеки та відповідної політики, що реалізує її 

положення 

Н. П. Сисоліна 

[418, c. 36]. 

Структурований комплекс стратегічних, тактичних та 

оперативних заходів, спрямованих на захищеність 

підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз та на 

формування унікальних здатностей протистояти їм в 

майбутньому 

А. М. Гуменюк  

[106, с. 49] 

Сукупність елементів, їхніх властивостей, взаємозв’язків і 

взаємовідносин, що складають єдиний комплекс і 

функціонують відповідно до певних об’єктивних 

закономірностей, що проявляються в конкретних 

історичних умовах 

О. Л. Коробчин-

ський [240] 

Взаємозв’язана сукупність спеціальних структур, засобів, 

методів і заходів, які забезпечують безпеку бізнесу від 

внутрішніх і зовнішніх загроз. У цьому контексті систему 

можна охарактеризувати комплексом управлінських, 

страхових, правових, економічних, охоронних, режимних, 

судово-правових та інших заходів із захисту бізнесу від 

незаконних посягань, мінімізації або уникнення 

матеріальних та інших утрат 
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Продовження табл. Б.4 

 

Автор Розуміння поняття 

 системи економічної безпеки підприємства 

І. П. Отенко,  

Г. А. Іващенко, 

Д. К. Воронков 

[341, с. 35] 

Структурований комплекс стратегічних, тактичних та 

оперативних заходів, спрямованих на захищеність 

підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз та на 

формування унікальних здатностей протистояти їм в 

майбутньому 

В. П. Мак-Мак 

[283] 

 

Сукупність таких структурних елементів, як наукова теорія 

безпеки, політика і стратегія безпеки, засоби та методи 

забезпечення безпеки, концепція безпеки 

О. І. Захаров  

[151, с. 83] 

 

Сукупність внутрішніх і зовнішніх суб'єктів забезпечення 

економічної безпеки підприємства, що мають спільні цілі, 

наділених відповідними функціями і правовими 

повноваженнями, що мають необхідну матеріально-технічну 

базу, підготовлений персонал, механізми управління і 

взаємодії, що володіють технологіями, формами і методами 

визначення, зниження рівня та протидії небезпекам і загрозам 

у сфері економіки 

А. А. Кириченко  

[215] 

 

Комплекс організаційно-управлінських, технологічних, 

технічних, профілактичних і маркетингових заходів, 

спрямованих на кількісну та якісну реалізацію захисту 

інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз 

М. І. Камлик  

[209] 

 

Комплекс взаємопов’язаних заходів організаційно-правового 

характеру, що здійснюються спеціальними органами, 

службами, підрозділами суб’єкта господарювання та 

спрямовані на захист життєво важливих інтересів особистості, 

підприємства та держави від протиправних дій з боку реальних 

або потенційних фізичних чи юридичних осіб, що можуть 

призвести до істотних економічних збитків та відсутності 

економічного зростання в майбутньому 

Ю. Г. Кім  

[217, с. 11]  

Комплекс організаційно-управлінських, технологічних, 

технічних, профілактичних і маркетингових заходів, 

спрямованих на кількісну і якісну реалізацію захисту інтересів 

підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз 

С. М. Шкарлет 

[507]  

 

Комплекс організаційно-управлінських, режимних, технічних, 

профілактичних и пропагандистських заходів, спрямованих на 

кількісну реалізацію захисту інтересів підприємства від 

зовнішніх та внутрішніх загроз 

С. В. Кавун  

[207, с. 217]  

Сукупність послідовних, взаємопов'язаних між собою блоків, 

етапів діяльності, систематизованих та пристосованих до цих 

завдань методик, методів, моделей, які дають можливість 

виявити, оцінити і зменшити вплив господарського ризику до 

прийнятного рівня з мінімальними витратами 
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Таблиця Б.5 

Розуміння поняття загрози 

Автор  Розуміння поняття загрози 

1 2 

О. В. Мороз,  

Н. П. Карачина,  

А. А. Шиян 

[314, с. 53] 

Найбільш конкретна і безпосередня форма небезпеки, коли 

для суб’єкта економічних відносин обов’язково настануть 

несприятливі наслідки, якщо не застосовувати ніяких 

заходів для їх запобігання 

М. М. Єрмошенко 

[129] 

Конкретна і безпосередня форма небезпеки чи сукупність 

негативних чинників чи умов 

В.Ф. Жмеренецкий 

 [138, с. 26] 

Небезпека, що виникає в результаті впливу на систему 

одного або декількох джерел небезпеки 

В. А. Ліпкан  

[267, с. 99] 

Це небезпека на стадії переходу із можливості у дійсність, 

висловлений намір або демонстрація готовності одних 

суб’єктів спричинити шкоду іншим 

В. В. Крутов  

[254, с. 32]  

Комплекс економічних, політичних, соціальних та ін. 

факторів, що негативно впливає на цю діяльність і, в разі 

відсутності активної протидії, завдає чи руйнує її зовсім 

О. І. Линник, 

Н. В. Артеменко 

[264, с. 162] 

Це реалізований по небажаному варіанту ризик, або 

заздалегідь відомий сценарій несприятливого розвитку 

подій, відповідно виходить за рамки поняття нормальної 

невизначеності умов господарської діяльності 

І. П. Мігус,  

С. М. Лаптєв 

[303, с. 32] 

Являє собою певну подію, що впливає на діяльність 

суб'єктів господарювання 

Є. І. Овчаренко 

[331]  

Це суб’єктивізований (суб’єктивно детермінований) фактор 

настання або створення небезпечної ситуації 

С. І. Ожегов [334] 

 

Загроза – це можлива небезпека; небезпека – можливість, 

загроза чого-небудь дуже поганого, якого-небудь нещастя  

В. М. Ушаков [470] 

 

Загроза – це небезпека, можливість виникнення чогось 

неприємного, тяжкого 
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Таблиця Б.6 

Розуміння поняття ризику 

Автор  Розуміння поняття ризику 

1 2 

В. І. Ярочкин 

 [525, с. 42] 

Можлива небезпека невдачі дій, що вживаються або самі 

дії, пов’язані із такою небезпекою 

А. М. Гуменюк  

[106, с. 52] 

Відображає певний набір соціально-економічних зв’язків, 

відношень, дій, що виникають у суспільстві в результаті 

сприйняття небезпеки, оцінок її людьми та необхідності 

діяти з метою зменшення небезпеки або негативних 

наслідків її впливу 

О. В. Мороз,  

Н. П. Карачина,  

А. А. Шиян 

[314, с. 53] 

Комбінація ймовірності настання небезпеки та її 

негативного наслідку (тобто до економічної безпеки 

відноситься лише негативний аспект ризику) 

О. І. Линник, 

Н. В. Артеменко 

[264, с. 162] 

Це ведення діяльності в умовах невизначеності, або ж 

взагалі сама невизначеність умов і результатів діяльності 

Л. І. Донець  

[116, с. 7] 

Небезпека втрат ресурсів чи недоодержання доходів 

порівняно з варіантом, розрахованим на раціональне 

використання ресурсів 

В. А. Ліпкан  

[267, с. 90] 

Можливу небезпеку невдачі дій, що вживаються, або самі 

дії пов’язані із такою небезпекою 

Є. О. Олейников 

[335, с. 10] 

Можливість виникнення несприятливих або небажаних 

наслідків діяльності самого суб’єкта 

І. П. Мігус,  

С. М. Лаптєв 

[303, с. 32] 

Виступає результатом впливу загроз на господарську 

діяльність суб'єктів господарювання 
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Таблиця Б.7 

Підходи до виділення складників (елементів)  

системи економічної безпеки підприємства  

 

Автор Елементи системи економічної безпеки підприємства 

Є. І. Овчаренко 

[329, с. 318] 

Аналізатор входу, процесор, аналізатор виходу, виконавчий 

елемент (ефектор), управляючий елемент 

І. П. Шульга  

[513]  

Об`єкти, суб’єкти, нормативно-правове регулювання 

діяльності, принципи побудови системи, функціональні 

складові системи, методики оцінки стану системи 

економічної безпеки 

З. Якубович  

[524, с. 81–86]  

Вхід системи, суб’єкти системи, мета, цілі, завдання, 

принципи та інструменти 

С. О. Грунін 

[104]  

Об'єкт безпеки, об'єкт загроз, джерела загроз, загрози та 

засоби захисту тощо 

С. М. Шкарлет 

[507]  

 

1) захист комерційної таємниці та конфіденційності 

інформації; 2) комп’ютерна безпека; 3) внутрішня безпека; 

4) безпека будинків та споруд; 5) фізична безпека;6) 

технічна безпека; 7) безпека зв’язку; 8) безпека 

господарсько-договірної діяльності; 9) безпека перевезень 

вантажів та осіб; 10) безпека рекламних, культурних, 

масових заходів, ділових зустрічей та переговорів; 11) 

протипожежна безпека; 12) екологічна безпека; 13) 

радіаційно-хімічна безпека; 14) конкурентна розвідка; 15) 

інформаційно-аналітична робота; 17) експертна перевірка 

механізму системи забезпечення 

О. В. Ілляшенко 

[205 С. 134] 

Об’єкт безпеки, суб’єкт безпеки, спосіб захисту 

С.В. Кавун 

[207, с. 34] 

Майно, фінансові ресурси, кадрові ресурси, технології, 

інновації та інформаційне середовище, організаційно-

штатна структура, виробництво 

Л. І. Донець  

[116, с. 51]  

Об’єкт і суб’єкт безпеки, механізм забезпечення безпеки, 

практичні дії щодо забезпечення безпеки 

Л. М. Худолій 

[490] 

Суб'єкти, об'єкти та механізм реалізації безпеки, складові 

(фінансова, інформаційна, техніко-технологічна, кадрова, 

правова) 

Т. М. Іванюта, 

А. О. 

Заїчковський 

[161, с. 25]  

Об’єкт та суб’єкт безпеки, функції, принципи, механізм 

забезпечення безпеки, а також політика безпеки 

 

О. С. Хринюк 

[489] 

Об’єкти, суб’єкти, принципи, механізм економічної безпеки 
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Продовження табл. Б.7 

 

Автор Елементи системи економічної безпеки підприємства 

М. І. Копитько 

[238] 

Політика діяльності підприємства, концепція, цільові 

орієнтири економічної безпеки, суб’єкти, механізм 

забезпечення, принципи, засоби, заходи, об’єкти, 

функціональні підсистеми 

Н. П. Сисоліна 

[417, c. 37]. 

Захист комерційної таємниці й конфіденційної інформації;  

комп'ютерна безпека; внутрішня безпека; безпека будинків і 

споруд; фізична безпека; безпека зв'язку; безпека 

господарсько-договірної діяльності; безпека перевезень 

вантажів і осіб; безпека рекламних, культурних, масових 

заходів, ділових зустрічей і переговорів; протипожежна 

безпека; екологічна безпека; радіаційно-хімічна безпека; 

конкурентна розвідка; інформаційно-аналітична робота; 

пропагандистське забезпечення, соціально-психологічна, 

профілактична робота серед персоналу і його навчання з 

питань економічної безпеки; експертна перевірка механізму 

системи безпеки; техніко-технологічна безпека; кадрова 

безпека; виробнича безпека; фінансова безпека; податкова 

безпека; інтерфейсна безпека; безпека матеріалів; силова 

безпека 
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Таблиця Б.8 

Загальні функції, виконувані в СЕБП  

(узагальнено та доповнено на основі [4, 134, 206]) 

Функції  Зміст 

Планування Формування стратегічних та оперативних планів діяльності 

структурного підрозділу підприємства з питань економічної 

безпеки та визначення цілей розвитку із забезпеченням засобів і 

ресурсів для їх досягнення 

Організація Організація реалізації загальних і специфічних функцій 

виконувані в СЕБП та взаємодію спеціалізованого структурного 

підрозділу з питань забезпечення економічної безпеки з іншими 

структурними підрозділами 

Аналітична Аналізу впливу різноманітних чинників на СЕБП для 

забезпечення структурного підрозділу з питань економічної 

безпеки необхідною інформацією для прийняття відповідних 

рішень (у розрізі окремих об’єктів управлінського впливу та в 

цілому по підприємству) 

Контроль Забезпечує функціонування СЕБП шляхом періодичного аудиту 

реалізації загальних та специфічних функцій управління СЕБП, 

діяльністю окремих структурних підрозділів з виконання або 

участі у виконанні безпекозабезпечувальних заходів, 

результативності таких заходів 

Облік Всебічне, системне та послідовне накопичення інформації, яка в 

подальшому трансформується, використовується для складання 

звітності, прийняття управлінських рішень, формування 

інформаційної бази для порівняння та прийняття рішень у 

майбутньому тощо 

Прогнозування Розроблення та провадження інструментальних засобів для 

попередження ризиків, загроз та розмірів збитків внаслідок 

функціонування системи економічної безпеки в майбутньому  

Регулювання Спрямована на усунення відхилень, збоїв, недоліків негативних 

результати в СЕБП шляхом розроблення і впровадження 

відповідних безпекозабепзпечувальних заходів та реакцій 
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Таблиця Б.9 

Специфічні функції, виконувані в СЕБП  

(узагальнено та доповнено на основі [4, 134, 206]) 

Цілепокладання Визначення цілей функціонування СЕБП з метою 

забезпечення необхідного рівня економічної безпеки (у 

розрізі окремих об’єктів управлінського впливу і в цілому по 

підприємству) 

Моніторинг Спостереження збір інформації та реєстрації параметрів 

об'єкта, в порівнянні із заданими критеріями, формування 

інформації для прийняття управлінських рішень щодо питань 

із забезпечення економічної безпеки 

Мотивація Формування мотиваційного поля у внутрішньому середовищі 

підприємства для укріплення безпеко забезпечувального 

мислення, створення безпеко орієнтованого управління 

підприємством і зацікавленості працівників 

Нормативізація Визначення індикаторів, які повинні свідчити про рівень 

економічної безпеки та регламентацію показників діяльності 

підприємства, відхилення яких має свідчити про втручання 

СЕБП 

Формалізування Розробка та впровадження штатних, відповідних реакцій 

СЕБП на виникаючі загрози та ризики, які відповідно 

потребують реакції системи економічної безпеки 

підприємства або у вигляді функціональної реакції (реакція 

дії, якщо можливості системи дозволяють відреагувати та такі 

загрози), або у вигляді змістової реакції (зміна системи, якщо 

поточний стан системи не дозволяє відреагувати на такі 

загрози) 

Попереджувальна Виконання сукупності взаємопов'язаних заходів для 

створення середовища, що забезпечує безпечний розвиток 

підприємства та реалізується через виконання загальних 

заходів безпеки 

Адаптаційна Прагнення підсистем системи економічної безпеки 

підприємства до збереження цілісності у відповідності до 

нового стану, викликаного невідповідністю всередині 

підприємства та у його стосунках із зовнішнім середовищем 
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Таблиця Б.10 

Підходи до визначення принципів побудови СЕБП  

Автор Принципи 

С. В. Кавун 

[207, c. 40-44]. 

Законності; стратегічної мети; ієрархії; декомпозиції суб’єктів 

та об’єктів; взаємозв’язаності та взаємодії; вартісної оцінки 

об’єктів; базовості (системності); замкнутості; динаміки; 

реальності 

О. В. Ілляшенко  

[206, c.215] 

Системності; обґрунтованості; остатності; своєчасності; 

бажання захищатися; спільного застосування принципів; 

вміння захищатися 

І. П. Мігус  

[305, 513] 

Комплексність; пріоритет заходів попередження; 

безперервність; законність; плановість;взаємодія; поєднання 

гласності й конфіденційності; компетентність 

Н. С. Іванова 

[160, с. 59] 

Законності; прав і свобод громадян; централізованого 

керівництва; компетентності; конфіденційності; комплексного 

застосування ресурсів і коштів; самостійності й 

відповідальності за забезпечення економічної безпеки 

підприємства; передової матеріально-технічної оснащеності; 

корпоративної етики; координації та взаємодії з органами влади 

й керівництва 

Н. П. Сисоліна 

[417, c. 37] 

Законності; прав і свобод громадян; централізованого 

управління; компетентності; конфіденційності; розумної 

достатності, відповідності зовнішнім і внутрішнім погрозам 

безпеки; комплексного використання сил і коштів; 

самостійності й відповідальності за забезпечення безпеки;  

матеріально-технічної оснащеності; корпоративної етики; 

координації й взаємодії з органами влади й управління 

Є. А. Олейников 

[335] 

Законності; прав та свобод особи; системності та 

комплексності; раціональності та економічної ефективності; 

ієрархічного підпорядкування; безпосередності та безпе-

рервності 

М. І. Копитько  

[238] 

 

Комплексність (системність), пріоритет заходів запобігання 

(своєчасність), безперервність, законність, плановість, 

оптимальність, взаємодія; поєднання гласності та 

конфіденційності; компетентності 

Е. Е. Ібрагімов 

[159] 

 

Законності, системності побудови, економічної доцільності, 

ефективності управлінських рішень, результативності, 

оптимізації витрат, обґрунтованості, комплексності, 

збалансованості, своєчасності, безперервності, постійного 

моніторингу, активності, координації і взаємодії, централізації, 

інтегрованості, спрямованості на стратегічні цілі, 

об’єктивності, оперативності і динамічності, варіативності, 

адекватності реагування, адаптивності, гнучкості управління, 

розвитку і вдосконалення, стимулювання і відповідальності 
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Додаток В 

Теоретичні основи дослідження природи трансформації 

Таблиця В.1 

Розуміння поняття трансформації (у економічному контексті) 

 

Автор Розуміння поняття трансформації 

Е. Тоффлер [457] Перетворення, різнобічні бурхливі події, зміни, 

поштовхи в нову систему, які є не 

продовженням розвитку в поточному напрямку, 

а радикальними змінами, що, можливо, 

заперечують попередній досвід 

Д. Белл [36 ] Задану і вироблену міру необхідних змін, в 

рамках яких триває відбір найбільш вагомого і 

перспективного, суспільство адаптується до 

змін середовища через формування програм, 

проектів, цілей, технологій вирішення протиріч 

тощо 

О. В. Сотула [430, с. 16] це не обмежений в часі постійний процес 

перетворень системи, її елементів, зв'язків і 

відносин між ними 

Н. І. Гражевська [99] Загальну форму розвитку економічних систем, 

пов’язану з еволюційними та революційними 

змінами, постійними переходами економічних 

систем із стійкого в нестійкий стан і навпаки 

С. В. Мочерний [124, с. 687] Процес перетворення однієї економічної 

системи на іншу, що супроводжується 

відмиранням одних елементів, рис, 

властивостей і появою інших 

Г. О. Грищенко,  

М. Й. Головко [102, с. 359]  

 

Якісні перетворення економічної системи, її 

вихід за межі стабільного функціонування і 

перехід у стан нерівноваги, кількісних і якісних 

змін різної інтенсивності та спрямованості  

Г. С. Вечканов [72, с. 368] Сукупність економічних, соціальних і 

політичних процесів, що призводять у 

кінцевому підсумку до нової якості соціальної 

системи 

Н. В. Петришина [354, с. 32] Це складний процес перетворення економічної 

системи, який передбачає кількісні та якісні 

зміни складових системи та сфер суспільства 

Г. М. Поченчук [381] Це складним процесом перетворень, внаслідок 

яких змінюються кількісні та якісні параметри 

систем та їхніх складових 
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Продовження табл. В.1 

 

Автор 

 

Розуміння поняття трансформації 

Ю. М. Заволока  [144, с. 176] Якісні перетворення економічної системи, її 

вихід за межі стабільного функціонування і 

перехід у стан нерівноваги, кількісних і якісних 

змін різної інтенсивності і спрямованості 

І. Б. Маркович  [289] Є іманентною особливістю національних 

економік, яка відбувається постійно і є явищем 

безперервної зміни форми. 

Як момент кардинальних перетворень, у 

результаті яких структура, ознаки, система 

взаємозв'язків змінюються повністю 

С. Ю. Івашина,  

О. Ф. Івашина [162, с. 310] 

Становлять глибинні перетворення, що 

зумовлені змінами технології та відбуваються 

на рівні економічних відносин, інститутів 

економічної та соціальної сфери. 

Як процес, що послідовно та безперервно 

здійснюється на всіх рівнях економічної 

системи. 

А. М. Турило, 

О. В. Корнух [239, с. 190] 

Це економічна категорія, яка пов’язана з 

економічною сферою, притаманна різним 

рівням господарювання, відображає складний 

процес, що здійснюється одночасно в просторі і 

часі, відбувається під впливом об’єктивних та 

суб’єктивних чинників і ключовою ознакою 

якого є сукупність змін, які в кінцевому 

підсумку призводять до нового економічного 

стану, нових економічних результатів та 

постановки нових економічних цілей та завдань. 

Це економічна категорія, що характеризує 

складний процес у вигляді сукупності 

економічних змін, усвідомлених і задіяних всім 

персоналом підприємства, в міру його 

інтелектуальних й інвестиційних можливостей, 

в усіх сферах і видах діяльності підприємства з 

метою забезпечення стратегічного 

конкурентоспроможного його розвитку 

 

 

 

 

 



 470 

Таблиця В.2 

Види трансформацій 

 

Автор Види трансформацій 

П. Штомпка [512] Спрямовані та неспрямовані, лінійні та нелінійні 

С. Б. Кримський  

[253] 

Поступальними чи зворотними, системними чи 

безсистемними, керовані чи некеровані 

М. І. Михальченко 

[302] 

Революційні й еволюційні, поступальні та 

зворотні, системні та безсистемні 

О. О. Долженков 

[114] 

Спрямовані та неспрямовані; екзогенні та ендогенні; 

спонтанні або сплановані 

 Є. М. Кирилюк [214] Функціональні (внутрішньосистемні), системні та 

міжсистемні (надсистемні, глобальні) 

Я. С. Сосницька [429] Інтеграція та дезінтеграція; реорганізація та 

реінжиніринг; спрямовані на досягнення фінансових та 

нефінансових цілей; пов’язані із забезпеченням повного 

чи ефективного використання наявних можливостей, із 

нарощуванням можливостей або із створенням якісно 

нових можливостей; викликані внутрішніми чинниками 

та зовнішніми чинниками; в межах країни, регіону, 

галузі та підприємства; одноелементні, системні та 

глобальні; еволюційні та революційні; стратегічні та 

ситуаційні 

О. М. Радіонова [391, 

с.48] 

Внутрішньосистемна, міжсистемна  

П. М. Леоненко [236] Системна та внутрішньосистемна  

І. В. Ховрак [487, с. 

159] 

Локальні, комплексні; Керовані, некеровані; еволюційні, 

революційні; екстенсивні, інтенсивні; прогресивні, 

регресивні 

С. В. Філіпова,  

О. О. Добруля [479, ] 

Еволюційні та революційні, структурна, функціональна, 

природою і технологією впливу на виробничий процес 

Н. І. Гражевська [99] Галузево-компонентні, функціональні, територіальні, та 

організаційно-управлінські 

 

А. В. Марушинець  

[293] 

Галузева, територіальна 

Т. Вельш,  

Х.-Г. Крюссельберг, 

Г. Ляйпольд [6] 

Ендогенна та екзогенна 

І. О. Горленко  

[97] 

Галузево-компонентні, функціональні, територіальні, та 

організаційно-управлінські 
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Автор Види трансформацій 

Л. Л. Тарангул [460]   Галузево-компонентну; функціональну; територіальну; 

організаційно-управлінську 

О. В. Панібратська 

[352] 

 

Ринкова, структурно-управлінська, структурно-галузева, 

структурно-територіальна, структурно-функціональна, 

інноваційно-технологічна 

В. І. Захарченко 

[152]  

Структурна, функціональна, організаційна и 

управлінська 

Я. М. Мартинишин, 

Є. Я. Коваленко  

[291] 

Структурна, функціональна, управлінські 

Ю. М. Осипов [340] Товарно-ринкові, виробничо-структурні та системні 

С.А. Єрохін [130] Виробництво і відтворення, технологічна та 

інституційна структура, цивілізація та глобалізм 

С. В. Степанова 

[437] 

Структурна, просторова 
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Таблиця В.3 

Класифікація трансформацій 

(сформовано на основі [99, 114, 130, 214, 429, 479]) 

Критерій Види трансформацій 

Міра спрямованості спрямовані та неспрямовані 

Джерело походження екзогенні та ендогенні 

Міра запланованості спонтанні та сплановані 

Об’єкт управління керовані та некеровані 

Міра масштабності функціональні, системні та міжсистемні 

Зміст змін функціональні, структурні, організаційні та 

субстратні  

Міра швидкості в часі, 

характер 

еволюційні та революційні 

Напряму переходу від 

ринкових механізмів до 

внутрішньогосподарських 

або навпаки 

інтеграційні та дезінтеграційні 

Об’єкт трансформації (на 

рівні підприємства) 

реорганізація (переформування прав власності та/ 

або управління), реструктуризація (переформування 

або перегрупування ресурсів), реінжиніринг 

(переформування або перегрупування процесів) 

Спрямованість спрямовані на досягнення фінансових цілей та 

спрямовані на досягнення нефінансових цілей 

Мета пов’язані із забезпеченням повного чи ефективного 

використання наявних можливостей, пов’язані із 

нарощуванням можливостей, та пов’язані із 

створенням якісно нових можливостей. 

Масштаб в межах країни, регіону, галузі, підприємства 

Охоплення елементів  одноелементні, системні та глобальні 

Часовий інтервал стратегічні та тактичні 

Об’єкт трансформацій галузево-компонентні, функціональні, 

територіальні, та організаційно-управлінські 

Сфера виникнення 

трансформацій 

трансформації у виробництві, відтворенні, у 

технологічній та інституційній структурі, в 

цивілізації в цілому  

Рівень  макрорівень, макрорівень  
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Таблиця В.4 

Характеристика підходів щодо проведення трансформацій  

 

Підхід Стисла 

характеристика 

підходу 

Переваги Недоліки 

Телеологічний 

підхід  

[153, 233, 281] 

Намагання реалізу-

вати революційні 

трансформації шля-

хом швидкого пере-

ходу від одного стану 

до іншого, відповід-

ного певному крите-

рію чи ідеалу 

Наявність цілесп-

рямованості та до-

цільності прове-

дення трансфор-

мацій. Швидкість 

Наявність певного 

критерію чи ідеалу, 

який протягом часу 

може не відпові-

дати вимогам. Віді-

рваність ідеалу від 

об’єктивної реаль-

ності. Невраху-

вання інерційності 

системи  

Еволюційний 

підхід 

(абсолютований 

еволюціонізм, 

генетичний)  

[99, 233, 281] 

Поступова еволюція 

системи, проведення 

трансформації сис-

теми протягом трива-

лого проміжку часу 

на основі врахування 

її генетичних власти-

востей. Визнання не-

можливості довільної 

зміни системи та не-

обхідності спиратися 

на знання об'єктивних 

тенденцій її розвитку 

при будь-яких спро-

бах цілеспрямованого 

впливу на неї 

Врахування взає-

мозв’язку 

та взаємообумов-

леності економіч-

ного процесу 

із соціокультур-

ною динамікою. 

Визнання «гене-

тичного» коду, 

ередитарності сис-

теми, яка відчуває 

трансформації 

Обмеження цілесп-

рямованого впливу 

на процеси перет-

ворення,  неможли-

вості довільної 

зміни системи. 

Складність перебо-

рення ередитарно-

сті системи. Інер-

ційність системи, 

яка залежить від її 

розміру 

Системний підхід 

[276, 289, 291, 436] 

Намагання розкрити 

найбільш глибокий, 

загальний системо-

утворюючий зв'язок, 

що реалізує якість 

цілісності системи по 

відношенню до її 

елементів та їх перет-

ворення. Намагання 

врахувати поведінку 

всіх елементів сис-

теми під час трансфо-

рмації з урахуванням 

зв’язків між ними 

Можливість ви-

явити закономір-

ність і типовий 

характер розвитку 

чи трансформації 

системи, враху-

вати повною мі-

рою зв’язки між її 

елементами, у 

тому числі й слабі, 

тенденції розвитку 

тощо. Іманентна 

властивість сис-

теми 

Висока складність. 

Неможливість пов-

ної формалізації 

навіть для систем 

середньої складно-

сті. Значна міра аб-

стракції. Ймовірні-

сний характер змі-

сту трансформацій 

після певного часо-

вого горизонту 
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Продовження табл. В.4 

 

Підхід Стисла 

характеристика 

підходу 

Переваги Недоліки 

Синергетичний 

підхід [99, 130, 

214, 276, 487] 

Намагання врахувати 

взаємні зв’язки та 

сформувати комбіну-

вання між елементами 

системи для досяг-

нення надвисоких ре-

зультатів під час її 

трансформацій 

 

Прогнозування та 

відстеження нелі-

нійних тенденцій 

у трансформації 

системи. Універ-

сальність. Можли-

вість опису 

нестабільних тра-

нсформацій станів 

у формалізова-

ному вигляді 

Складність форма-

лізації змісту та по-

ведінки навіть се-

редніх за розміром 

та складністю сис-

тем. Ймовірнісний 

характер відстежу-

ваних трансформа-

цій після певного 

часового горизонту 

Інституціональний 

підхід [99, 289, 

408, 487] 

Базування трансфор-

мацій на існуванні, 

функціонуванні та 

зміні інститутів різної 

природи 

 

 

Врахування особ-

ливостей соціаль-

них та економіч-

них систем. Вра-

хування біхевіо-

ристичної компо-

ненти трансфор-

мації та інерційно-

сті соціально-еко-

номічних систем. 

 

 

Поява інституцій-

них розривів між 

рівнями інституці-

онального середо-

вища, між 

інститутами. Поява 

неформальних ін-

ститутів.  Відсут-

ність можливості 

визначити загальні 

тенденції розвитку 

усієї інституційної 

системи 

Ситуаційний 

підхід 

[289] 

Базування змісту тра-

нсформацій на умовах 

конкретної ситуації, 

яка склалася, щодо 

конкретної системи 

Висока гнучкість. 

Швидка реакція в 

момент кардина-

льних перетво-

рень, у результаті 

яких структура, 

ознаки, система 

взаємозв'язків змі-

нюються в певний 

період часу. Реа-

гування залежно 

від ситуації 

Низька міра універ-

сальності. Немож-

ливість описати 

трансформації сис-

теми у загальному 

вигляді. Частковий 

характер описува-

них трансформацій 

Процесний підхід 

[289] 

Представлення змісту 

трансформації у ви-

гляді взаємопов'яза-

них процесів, які реа-

лізуються в певній 

послідовності та є 

тривалими в часі 

Максимально по-

вний опис змісту, 

реакції та поведі-

нки системи, щодо 

якої планується 

проводити транс-

формації  

Низька швидкість 

управлінського ре-

агування. 

Складність 

формалізації 
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Підхід Стисла 

характеристика 

підходу 

Переваги Недоліки 

Цивілізаційний 

підхід 

[487] 

Представлення змісту 

трансформації у ви-

гляді відносин сис-

теми із іншими сис-

темами аналогічного 

рівня, вищого та ниж-

чого рівнів з ураху-

ванням відносно за-

мкненого та локаль-

ного стану системи, 

яка досліджується 

Комплексний ха-

рактер. Враху-

вання трансфор-

мацій всіх видів 

(технологічних, 

соціальних, етніч-

них тощо) 

Складність. Прида-

тність для опису 

трансформацій 

тільки великих со-

ціально-економіч-

них систем. Немо-

жливість формалі-

зації 

Формаційний 

підхід 

[487] 

Представлення змісту 

трансформації у ви-

гляді зміни історич-

ного типу функціону-

вання системи, який 

базується на певному 

способі виробництва  

Комплексний ха-

рактер. Враху-

вання переважно 

економічних та 

технологічних 

трансформацій  

Складність. Прида-

тність для опису 

трансформацій 

тільки великих со-

ціально-економіч-

них систем. Склад-

ність формалізації 

Модернізаційний 

підхід 

[487] 

Поступове поліп-

шення, удоскона-

лення окремих соціа-

льних та ринкових 

інститутів, суспільних 

відносин в межах сис-

теми, для якої розгля-

дається трансформаці 

Еволюційний ха-

рактер трансфор-

мацій, який дає 

змогу уникнути 

невиправданих 

змін та пов’язаних 

із ними помилок. 

Врахування істо-

ричної або інсти-

туційної пам’яті 

щодо системи, для 

якої впроваджу-

ється трансформа-

цій 

Низька швидкість 

трансформацій. Ча-

стковий характур 

управлінського 

впливу. Складність 

опису трансформа-

цій для системи в 

цілому 
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Додаток Д 

Каузальний характер трансформацій СЕБП 

Таблиця Д.1 

Опис складових каузальної природи трансформацій 

(визначено автором на основі [10, 12, 51, 117, 330, 371, 376, 404]) 

Складова каузальної природи 

трансформацій 

Розуміння складової каузальної природи 

трансформацій 

1 2 

Протиріччя Взаємодія протилежних, взаємовиключних 

сторін і тенденцій предметів і явищ, які в той же 

час перебувають у внутрішній єдності і 

взаємопроникненні 

Прагнення до адаптації Процеси спрямовані на збереження  гомеостазу, 

цілеспрямована зміна параметрів, структури і 

властивостей системи у відповідь на зміни, що 

відбуваються у зовнішньому середовищі її 

функціонування 

Прагнення до 

впорядкованості та рівноваги 

Прагнення системи до рівноважного стану та 

певного рівня впорядкованості, якщо різні 

впливи мають компенсатори або відсутні загалі, 

за рахунок взаємопов’язаності та узгодженості 

елементів системи 

Зміни інституційного 

середовища 

Забезпечення інституційної динаміки, яке 

сприятиме розвитку та функціонуванню 

формальних та неформальних інституцій за 

рахунок трансформацій. Визначається характер 

взаємодії системи із суб’єктами зовнішнього 

середовища, поведінка яких навмисно або 

ненавмисно безпосередньо створює загрози або 

формує тенденції та явища, які, у свою чергу, 

загрожують економічній безпеці підприємства  

Циклічність Почергова, повторювана зміна двох 

альтернативних якостей (циклів), які приводять 

до зміни параметрів середовища підприємства 

та функціонування самого підприємства 

Інновації  Комерціалізовані, впроваджені у повсякденну 

практику діяльності підприємства нововведення, 

нові продукти, технології, нові процеси, що 

змінюють порядок дії та його результати 
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1 2 

Криза  Різке гостре погіршення стану певної системи 

або її зовнішнього середовища, яке 

потенційно викликає істотні негативні 

наслідки. Об’єктивна зміна процесу, перехід 

від існуючого положення до іншого, що 

істотно відмінна за основними параметрами, 

яка призводить до оптимізації системи або до 

її знищення у разі неспроможності 

адаптуватися до нових умов та розвиватися 

«Вдалі» мутації Неочікувані неконтрольовані зміни, 

перетворення елементів системи, які виникли 

під впливом екзогенних факторів або 

внаслідок неочікуваної комбінації ендогенних 

факторів й незалежно від управлінського 

впливу привели до позитивних наслідків для 

системи, яка розглядаються 

Волюнтаристський вплив Суб’єктивне управлінське рішення, 

впроваджене у практику без додаткового 

аргументування. Прагнення реалізувати 

бажані цілі без урахування об'єктивних 

обставин і можливих наслідків 

Актуалізація загроз ендогенної 

та екзогенної природи  

Вплив різних загроз ендогенної та екзогенної 

природи, які змушують соціально-економічну 

систему до їх подолання і трансформації 

Зростання ентропії в процесах 

забезпечення економічної 

безпеки  

Збільшення невизначеності та 

дезорганізованості, дисгармонії у внутрішніх 

процесах забезпечення економічної безпеки 

підприємства. Штучно створена або така, що 

виникла, внаслідок впливу різних факторів 

нерівновага у системі економічної безпеки  

Зміна схильності до ризику та 

прагнення економічної безпеки 

в СЕБП  

Коригування прийнятної міри ризику 

власниками та керівництвом підприємства.  

Зміна меж якісної оцінки ризиків та загроз. 

прагнення економічної безпеки досягнення 

значення екстремумів певних показників до 

певного рівня захищеності 
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Таблиця Д.2 

Опис впливу складових каузальної природи трансформацій СЕБП  

(визначено автором на основі [10, 12, 51, 117, 330, 371, 376, 404]) 

Складова 

каузальної 

природи 

трансформацій 

Розуміння складової каузальної природи трансформацій 

1 2 

Протиріччя Протиріччя як відношення двох (або більшої кількості) 

феноменів, процесів, явищ у зовнішньому та/або внутрішньому 

середовищі підприємства, один з яких є контрадикторним  до 

іншого (інших), породжує ймовірність виникнення загроз та 

ризиків для підприємства, зменшує економічну безпеку 

підприємства та потребує реакції СЕБП. Якщо така система у 

своєму поточному стані не в змозі забезпечити необхідну 

реакцію, виникають її трансформації  

Прагнення 

адаптації 

Прагнення підсистем та об’єктів у складі системи економічної 

безпеки підприємства до збереження цілісності у відповідності 

до нового стану, викликаного невідповідністю всередині 

підприємства та у його стосунках із зовнішнім середовищем, що 

проявляється в неузгодженості функціонування цих підсистем, 

веде до можливості трансформації як таких підсистем та її 

системи як цілісності, що їх об’єднує 

Прагнення до 

впорядкованості 

та балансу 

Потреба системи економічної безпеки у  рівноважному стані 

системи приводить до видозміни системних параметрів у 

відповідності до критеріїв забезпечення економічної безпеки. 

Прояви нерівноваженості слугують сигналом для відповідної 

реакції системи економічної безпеки підприємства 

Зміни 

інституційного 

середовища 

Зміна середовища функціонування підприємства приводить до 

виникнення нових формальних або неформальних «правил гри» 

й спричиняє вплив на економічну безпеку підприємства, 

потребуючи відповідної реакції системи такої безпеки  

Циклічність Настання нового етапу у циклі зовнішнього середовища 

підприємства, самого підприємства, його окремих підсистем 

або етапів у сукупності таких циклів, які приводять до зміни 

параметрів середовища підприємства та функціонування самого 

підприємства, приводять до певного впливу на економічну 

безпеку підприємства та потребують змін у системі економічної 

безпеки підприємства, оскільки система у своєму попередньому 

стані неспроможна забезпечити адекватну реакцію на такий 

змінений вплив на новому етапі циклу 
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Продовження табл. Д.2 

 

1 2 

Інновації  Впровадження нових продуктів, технологій, способів дії у 

внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства сприяє 

збільшенню його можливостей та зростанню потенційних 

результатів, але разом із тим містить й нові ризики та загрози, 

що можуть виникати для підприємства та потребують реакції 

СЕБП. Якщо така система у своєму поточному стані не в змозі 

забезпечити необхідну реакцію, система трансформується 

Криза  Криза породжує значні за обсягом протиріччя, які для 

забезпечення функціонування та життєздатності СЕБП, 

забезпечення самої економічної безпеки потребують 

трансформацій, оскільки у поточному стані СЕБП неспроможна 

функціонувати у нових умовах зовнішнього середовища  

«Вдалі» мутації Неконтрольовані та неочікувані зміни у функціонуванні, складі 

елементів або зв’язках всередині СЕБП, способу її дії тощо 

приводять до покращання функціональності системи, зростання 

її результатів тощо за рахунок зміни змісту системи та/або 

порядку її функціонування  

Волюнтаристсь-

кий вплив 

Прагнення суб’єкту управління реалізувати бажані цілі без 

урахування об'єктивних обставин і можливих наслідків 

приводить до зміни реакції СЕБП навіть у разі відсутності змін 

у її складі та зв’язках між її елементами або до таких змін у її 

складі 

Актуалізація 

загроз ендогенної 

та екзогенної 

природи  

Виникнення загроз у внутрішньому та зовнішньому середовищі 

підприємства, які загрожують виникненням збитків різного 

розміру й потребують реакції СЕБП або у вигляді 

функціональної реакції (реакція дії, якщо можливості системи 

дозволяють відреагувати та такі загрози), або у вигляді 

змістової реакції (зміна системи, якщо поточний стан системи 

не дозволяє відреагувати) 

Зростання 

ентропії в 

процесах 

забезпечення 

економічної 

безпеки  

Істотне зростання невизначеності у внутрішніх процесах 

забезпечення економічної безпеки підприємства, яке 

унеможливлює досягнення цілей СЕБП на її поточному рівні та 

за її поточного складу і тому  потребує відповідно до принципу 

Ешбі ускладнення СЕБП. Формою такого ускладнення й 

виступають трансформації системи 

Зміна схильності 

до ризику та 

прагнення 

економічної 

безпеки в СЕБП 

Зміна суб’єктивного сприйняття об’єктивних кількісних оцінок 

ризику веде до зміни діяльнісної реакції СЕБП на ризики та 

загрози, які виникають у середовищі підприємства. Зміст та 

склад системи, так само як і зв'язок між її елементами не 

змінюється, але внаслідок зміни умов та критеріїв прийняття 

управлінських рішень змінюється реакція системи, отже можна 

говорити про трансформацію такої системи на основі критерію 

її реакції 
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Таблиця Д.3 

Критеріальний аналіз складових каузальної природи трансформацій в системі 

економічної безпеки підприємства (розроблено автором) 

Складова каузальної 

природи 

трансформації 

Критерії аналізу 

Швидкість 

впливу 

Характер 

стосовно 

підприємства  

та його  

середовища 

Суб’єктивність 

виникнення  

Масштабність 

прояву 

Протиріччя Середня Екзогенний та 

ендогенний 

Низька Висока 

Прагнення адаптації Середня Екзогенний Низька Середня 

Прагнення до 

впорядкованості та 

балансу 

Середня Ендогенний Середній Середня 

Зміни 

інституційного 

середовища 

Низька Екзогенний Низька Висока 

Циклічність Середня Екзогенний Низька Середня 

Інновації  Середня Переважно 

ендогенний 

Середня Низька 

«Вдалі» мутації  Середня В більшості 

випадків 

ендогенний 

Середня Середня 

Криза Висока В більшості 

випадків 

екзогенний 

Низька Висока 

Волюнтаристський 

вплив 

Висока Ендогенний Висока Середня 

Актуалізація загроз 

ендогенної та 

екзогенної природи  

Висока Екзогенний та 

ендогенний 

Висока Висока 

Зростання ентропії в 

процесах 

забезпечення 

економічної безпеки  

Низька Ендогенний Середня Висока 

Зміна схильності до 

ризику та прагнення 

економічної безпеки 

в СЕБП 

Середня Екзогенний та 

ендогенний 

Висока Низька 
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Таблиця Д.4 

Аналіз взаємного впливу складових каузальної природи трансформацій в 

системі економічної безпеки підприємства (визначено автором) 

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

С
у
м

а 
п

о
зи

ти
в
н

о
го

 

в
п

л
и

в
у
 

С
у
м

а 
н

ег
ат

и
вн

о
го

 

в
п

л
и

в
у
 

1 0 -1 -1 Нв 1 1 1 1 Нв 1 1 0 6 2 

2 1 0 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 5 6 

3 1 -1 0 -1 -1 -1 1 1 -1 Нв -1 0 3 6 

4 Нв 1 1 0 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 6 4 

5 -1 -1 1 1 0 -1 Нв -1 -1 -1 0 -1 3 7 

6 -1 1 1 -1 1 0 Нв -1 -1 -1 1 1 5 5 

7 -1 -1 0 1 Нв Нв 0 -1 0 -1 -1 -1 2 5 

8 -1 -1 -1 1 1 1 1 0 1 -1 -1 -1 5 5 

9 Нв 1 1 1 1 1 0 -1 0 -1 -1 1 6 3 

10 -1 1 Нв -1 1 1 1 1 1 0 -1 1 7 3 

11 -1 -1 1 -1 0 -1 1 1 1 1 0 -1 5 5 

12 0 1 0 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 0 5 4 

Сума 

позитивного 

впливу  

2 6 6 4 7 5 6 4 3 3 5 4   

Сума 

негативного 

впливу  

6 5 2 6 1 5 3 6 6 7 4 5   

 

Пояснення до табл. Д.4: цифрами позначені такі складові каузальної природи 

трансформацій у системі економічної безпеки підприємства  

1 Протиріччя 

2 Прагнення адаптації 

3 Прагнення до впорядкованості та балансу 

4 Зміни інституційного середовища 

5 Циклічність 

6 Інновації  

7 «Вдалі» мутації  

8 Криза 

9 Волюнтаристський вплив 

10 Актуалізація загроз ендогенної та екзогенної природи  

11 Зростання ентропії в процесах забезпечення економічної безпеки 

12 Зміна схильності до ризику та прагнення економічної безпеки в СЕБП 
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Таблиця Д.5 

Опис впливу складових каузальної природи трансформацій в системі економічної безпеки підприємства 

 
Складова каузальної 

природи 

трансформацій 

Реакція системи економічної безпеки підприємства (характер трансформацій) 

Критерії класифікації трансформацій 

Міра 

спрямованості 

Джерело 

походження 

Міра запланованості Міра швидкості в 

часі, характер 

Об’єкт 

трансформацій 

1 2 3 4 5 6 

Протиріччя Спрямовані Екзогенні та 

ендогенні 

Спонтанні та 

спрямовані 

Революційні або 

еволюційні 

Галузево-

компонентні, 

функціональні, та 

організаційно-

управлінські 

Прагнення адаптації Спрямовані Екзогенні та 

ендогенні 

Спрямовані Еволюційний Функціональні, та 

організаційно-

управлінські 

Прагнення до 

впорядкованості та 

балансу 

Спрямовані Ендогенні Сплановані Еволюційні Галузево-

компонентні, 

функціональні, та 

організаційно-

управлінські 

Зміни інституційного 

середовища 

Неспрямовані Екзогенні Спонтанні Революційні Організаційно-

управлінські 

Циклічність Неспрямовані Екзогенні та 

ендогенні 

Сплановані Еволюційні Галузево-

компонентні, 

функціональні 

4
8
2
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Продовження табл. Д.5 

 
1 2 3 4 5 6 

Інновації  Спрямовані Екзогенні та 

ендогенні 

Сплановані Революційні Галузево-

компонентні, 

функціональні, та 

організаційно-

управлінські 

«Вдалі» мутації  Неспрямовані Екзогенні та 

ендогенні 

Спонтанні Революційні Функціональні, та 

організаційно-

управлінські 

Криза Неспрямовані Екзогенні та 

ендогенні 

Спонтанні та 

спрямовані 

Революційні Галузево-

компонентні, 

функціональні, та 

організаційно-

управлінські 

Волюнтаристський 

вплив 

Спрямовані Ендогенні Сплановані Революційні або 

еволюційні 

Організаційно-

управлінські 

Актуалізація загроз 

ендогенної та 

екзогенної природи  

Неспрямовані Екзогенні та 

ендогенні 

Спонтанні Революційні Галузево-

компонентні, 

функціональні, та 

організаційно-

управлінські 

Зростання ентропії в 

процесах забезпечення 

економічної безпеки  

Спрямовані Ендогенні Спонтанні та 

спрямовані 

Революційні Функціональні, та 

організаційно-

управлінські 

Зміна схильності до 

ризику та прагнення 

економічної безпеки в 

системі економічної 

безпеки підприємства 

Спрямовані Ендогенні Сплановані Еволюційні Організаційно-

управлінські 

4
8
3
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Таблиця Д.6 

Вплив чинників проведення трансформацій  

 системи економічної безпеки підприємства 

 
Інгібітор  

трансформацій 

Чинник 

проведення 

трансформацій в 

СЕБ підприємства 

Каталізатор трансформацій 

1 2 3 
Cистема не усвідомлює рівня 

загострення протиріч і необ-

хідності власної трансформації, 

не спроможна визначити або 

реалізувати ефективні шляхи 

такої трансформації, то у 

кінцевому випадку це призводить 

до розпаду (розвалу) самої 

системи на складові частини 

Системи Система здатна поєднувати свої 

інтереси з інтересами інших, 

визначити або реалізувати ефективні 

шляхи трансформації, що приводить 

до появи якісно нової системи із 

новими можливими елементами і 

властивостями 

 

Формування стратегія, сукупність 

цілей підприємства та свідомий 

вибір щодо досягнення таких 

цілей, не є пріоритетом та не 

передбачає проведення транс-

формацій, є причиною виникнен-

ня негативних трансформацій у 

системі економічної безпеки  

Стратегія 

Стратегія виступає важливим 

каталізатором проведення транс-

формацій, якщо призначена для того, 

щоб забезпечити здійснення таких 

трансформацій, оскільки дозволяє 

посилити рівень економічної 

безпеки протягом певного часу для 

досягнення поставлених цілей 

Структура системи не відповідає 

базовим орієнтирам для 

впровадження відповідних 

заходів з організації відповідної 

системи захисту, що протидіє 

трансформаціям 

Структура 

Структура системи, що відповідає 

базовим орієнтирам для впровад-

ження відповідних заходів з 

організації відповідної системи захи-

сту сприяє формуванню нових або 

трансформації існуючих зв’язків 

всередині підприємства 

Відсутність цінностей та  ор-

ганізаційної культури що  

необхідності забезпечення 

економічної безпеки, явно чи 

приховано протидіє транс-

формаціям 

Цінності  

підприємства 

Організаційна культура та норми 

поведінки працівників підприємства 

сприяє проведенню трансформацій 

для забезпечення бажаного рівня 

економічної безпеки на всіх етапах 

його розвитку 

Вміння персоналу підприємства є 

недостатніми для проведення 

керованих трансформацій, що 

приводить до зменшення міри 

керованості таких трансформацій, 

виникнення їхніх неочікуваних 

наслідків, зменшення пла-

номірності та зростання термінів 

проведення таких трансформацій 

Вміння 

Вміння персоналу підприємства є 

достатніми для проведення 

керованих трансформацій. 
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Продовження табл. Д.6 
1 2 3 

Стиль керівництва, який не 

враховує об’єктивні чинниках, 

заснований на волюнта-

ристському впливі  є причиною 

виникнення негативних транс-

формацій у системі економічної 

безпеки 

Домінуючий стиль  

керівництва 

Стиль керівництва заснований на 

врахуванні суб’єктивних та 

об’єктивних чинниках, вибрані 

пріоритети, фактичне ставлення 

керівництва до працівників є 

каталізатором проведення 

трансформацій у СЕБП 

Інноваційна діяльність несе 

додаткові виробничі, фінансові, 

ринкові та інші види ризиків, що 

зумовлюють як внутрішні, так і 

зовнішні загрози, зменшуючи 

рівень економічної безпеки, що 

призводить до негативних 

трансформацій 

Інноваційна  

діяльність 

Впровадження інновацій є основою 

проведення трансформацій та 

забезпечує бажаний рівень 

економічної безпеки на всіх етапах 

розвитку підприємства 

Персонал підприємства не 

усвідомлює необхідність за-

безпечення економічної безпеки, 

явно чи приховано протидіє 

трансформаціям, саботує 

відповідні заходи 

Поведінка  

персоналу  

підприємства 

Персонал підприємства усвідомлює 

необхідність забезпечення 

економічної безпеки, всебічно 

підтримує проведення трансфор-

мацій, сприяє їм та готовий брати у 

них участь 

Недостатня кількість персоналу 

не дозволяє проведення 

трансформацій для забезпечення 

належного рівня економічної 

безпеки  

Кількісна  

характеристика 

персоналу  

підприємства 

Збереження та розвиток інте-

лектуального потенціалу підприєм-

ства, ефективне управління 

персоналом є запорукою проведення 

трансформацій для забезпечення 

належного рівня економічної без-

пеки. 

Персонал підприємства не має 

достатнього рівня кваліфікацій та 

компетентностей для вирішення 

питання трансформацій на 

професіональному рівні 

Якісні  

характеристики 

персоналу  

підприємства 

Персонал підприємства має 

достатньо фахових компетентностей 

вирішувати питання трансформацій 

системи економічної безпеки на 

професіональному рівні  

Для здійснення позитивних 

трансформацій виділено явно 

недостатньо коштів Кошти 

Кількість коштів, які виділено на 

проведення трансформацій у системі 

економічної безпеки, є повністю 

достатньою для фінансування всіх 

заходів 
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Додаток Е 

Дослідження консеквентного характеру системи економічної безпеки  

 

Таблиця Е.1 

Інтерпретація нестачі або надлишку прояву характеристик СЕБП  

Характеристика 

СЕБП 

Трактування  

Нестача Надмірність  

Егресія Децентралізації повноважень, 

підвищення неузгодженості фу-

нкціонування підсистем. Розми-

вання межі локалізації процесів 

забезпечення економічної без-

пеки в діяльності 

Надмірна централізація призво-

дить до невиправданої  концент-

рації завдань та повноважень, 

уповільнення прийняття рішень, 

збільшення часу руху інформа-

ції, що може стати деструктив-

ним чинником 

Інгресія Збільшення неузгодженості фу-

нкціонування підсистем, наслід-

ком чого може бути втрата цілі-

сності системи та суттєве змен-

шення її керованості 

Невиправдано високий рівень 

взаємопов’язаності та узгодже-

ності елементів СЕБП із іншими 

функціональними підрозділами, 

що веде до розмивання повно-

важень, затримки дій у зв’язку із 

необхідністю значної кількості 

узгоджень, збільшення тривало-

сті всіх процесів 

Пріоритизація  Відсутність уваги до питань 

економічної безпеки, що веде до 

зменшення виконання безпеко-

забезпечувальних функцій, під-

вищення суб’єктивного сприй-

няття об’єктивних кількісних 

оцінок ризику, що веде до відсу-

тності реакції СЕБП навіть на 

реальні та суттєві ризики та за-

грози 

Кон’югація СЕБП та системи 

управління підприємством, не 

просто імплементація СЕБП у 

систему управління підприємст-

вом, а заміщення такої системи, 

падіння фінансових та виробни-

чих показників діяльності підп-

риємства 

Об’єктивізація Надмірна абстрактність у функ-

ціонуванні СЕБП. Відсутність 

конкретних дій у зв’язку із неви-

значеністю суб’єкту дії. Зрос-

тання невизначеності у внутрі-

шніх процесах забезпечення 

економічної безпеки 

Зростання рівня бюрократ-ти-

зму. Відсутність уваги інших 

підрозділів та посадових осіб 

підприємства до питань забезпе-

чення економічної безпеки 
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Таблиця Е.2 

Інтерпретація сигнатурного критерію характеристик СЕБП з метою оцінювання 

результатів трансформації такої системи  

Характеристика 

СЕБП 

Трактування щодо СЕБП (як окремої підсистеми у складі 

системи управління підприємством) 

Зростання Зменшення 

Егресія Зростання централізації 

процесів забезпечення 

економічної безпеки в 

діяльності одного підрозділу. 

Розширення меж локалізації 

таких процесів у конкретних 

елементах системи за рахунок 

збільшення повноважень та 

концентрації 

Децентралізація процесів, 

зменшення міри локалізації 

таких процесів у конкретних 

елементах СЕБП 

Інгресія Зростання тісноти взаємодії 

системи із іншими 

функціональними. Зростання 

узгодженості дій щодо 

забезпечення економічної 

безпеки, покращання 

інформаційного забезпечення 

Зменшення функціональності 

системи економічної безпеки 

підприємства. Інформаційне 

та діяльнісне «відокремлення» 

такої системи від інших 

підрозділів, автономізація її 

діяльності 

Пріоритизація  Підвищення економічної 

безпеки як цінності в 

діяльності підприємства, як 

показнику оцінки діяльності 

та окремих його підрозділів, 

як критерію прийняття 

управлінських рішень 

Зменшення вагомості функцій 

й завдань щодо забезпечення 

економічної безпеки. 

Зменшення забезпечення 

економічної безпеки як 

критерію прийняття рішень, 

оцінювання діяльності 

Об’єктивізація Конкретизація повноважень 

та завдань щодо забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства. Зростання 

суб’єктної визначеності у 

імплементації таких процесів. 

Зміна балансу повноважень, 

завдань та відповідальності у 

структурі управління 

підприємством  

Зростання ентропії у процесах 

забезпечення економічної 

безпеки підприємства. 

Суб’єктна невизначеність 

щодо імплементації таких 

процесів, «розмивання» 

виконання завдань щодо 

забезпечення економічної 

безпеки підприємства між 

різними підрозділами   
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Рівень функціональних зв’язків 

зменшується, що проявляється в 

порушенні зв’язків та комунікацій з 

іншими функціональними під-

системами. Рівень централізації 

процесів та меж локалізації процесів із 

забезпечення економічної безпеки 

зростає. Зростає автономність СЕБП 

від інших підрозділів підприємства 

Рівень функціональної, комуні-

каційної та об’єктної повноти дій 

СЕБП зростає, разом із зростанням 

тісноти та повноти зв’язків між СЕБП 

та іншими підрозділами 

підприємства. Зростання централізації 

процесів забезпечення СЕБП 

паралельно із якісними зв’язками та 

інших підрозділів приводить до 

підвищення результативності 

забезпечення економічної безпеки 

– 

Рівень функціональної, комунікаційної 

та об’єктної повноти дій СЕБП 

зменшується. Зростає децентралізація 

процесів із забезпечення економічної 

безпеки підприємства й якість зв’язків 

між різними підрозділами, що 

приводить до зростання неуз-

годженості функціонування СЕБП, 

зростання невизначеності в системі 

Рівень функціональних зв’язків 

зростає, але відбувається 

децентралізація процесів із 

забезпечення економічної безпеки, що 

зменшує комунікаційну та об’єктну 

повноти дій СЕБП 

  – + 

  Інгресія 

Рис. Е.1. Зміна функціональної, комунікаційної та об’єктної повноти дій СЕБП як 

наслідок трансформацій такої системи 
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Формальне зростання імплементації 

економічної безпеки як пріоритету, 

внаслідок збільшення централізації 

відповідних процесів, яке супро-

воджується реальним зменшенням 

важливості економічної безпеки 

Фактичне зростання імплементації 

економічної безпеки як пріоритету в 

системі управління підприємством 

– 

Зменшення міри імплементації 

економічної безпеки як пріоритету в 

системі управління підприємством. 

Нівелювання фактичного визнання 

економічної безпеки пріоритетом в 

системі управління підприємством 

Декларативне зростання 

імплементації економічної безпеки 

як пріоритету в системі управління 

підприємством. Через зменшення 

централізації в СЕБП економічна 

безпека підприємства декларується 

як пріоритет, але фактично вона в 

такому статусі в систему управління 

підприємством не впроваджена 

  – + 

  Пріоритизація 

   

Рис. Е.2. Зміна міри імплементації економічної безпеки як пріоритету в системі 

управління підприємством, як наслідок трансформацій СЕБП  
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Зростання ентропії у процесах 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства через «розмивання» 

суб’єктної приналежності дій із 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства. Віднесення таких 

процесів до компетенції інших 

підрозділів 

Комплексне зростання рівня 

повноважень та функціональної 

відокремленості підрозділу із 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства 

– 

Зменшення рівня повноважень та 

функціональної відокремленості 

підрозділу із забезпечення 

економічної безпеки підприємства 

 

Можлива недостатність 

повноважень у підрозділу із 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства, яка супроводжується 

зростанням фого функціональної 

відокремленості. Можливий 

дисбаланс між завданнями та 

повноваженнями такого підрозділу  

  – + 

  Об’єктивізація 

   

Рис. Е.3. Зміна повноважень та функціональної відокремленості підрозділу із 

забезпечення економічної безпеки, як наслідок трансформацій СЕБП 
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+ Зменшення статусу СЕБП, яке 

супроводжується збільшенням 

тісноти її зв’язку із іншими 

підсистемами підприємства, що 

приводить до укріплення статусу 

такої системи як функціональної 

підсистеми на підприємстві, яка може 

підпорядковуватися впливу інших 

підсистем 

Зростання статусу системи 

економічної безпеки підприємства 

аж до статусу надсистеми. 

Домінування такої системи у зв’язку 

із іншими підсистемами 

підприємства 

– Зменшення статусу системи 

економічної безпеки підприємства як 

функціональної підсистеми 

підприємства. Автономізація такої 

системи, зростання її відірваності від 

інших систем разом із зменшенням 

важливості на рівні підприємства в 

цілому 

Декларативне зростання статусу 

системи економічної безпеки 

підприємства як автономної 

підсистеми, яка здійснює свою 

діяльність паралельно із іншими 

підсистемами, й часто незалежно від 

них, але й з меншою мірою впливу 

на інші підсистеми 

  – + 

  Пріоритизація 

   

Рис. Е.4. Зміна статусу СЕБП серед інших функціональних підсистем 

підприємства як наслідок трансформацій  
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+ Зменшення інклюзивності підрозділу 

із забезпечення економічної безпеки у 

систему управління підприємством на 

рівні суб’єктів впливу, яке 

супроводжується збільшенням 

інклюзивності на рівні зв’язків та 

виконуваних функцій 

Комплексне зростання інклюзивності 

підрозділу із забезпечення 

економічної безпеки у систему 

управління підприємством  

– Комплексне зменшення 

інклюзивності підрозділу із 

забезпечення економічної безпеки у 

систему управління підприємством 

Зменшення інклюзивності підрозділу 

із забезпечення економічної безпеки у 

систему управління підприємством на 

рівні зв’язків та виконуваних функцій, 

яке супроводжується збільшенням 

інклюзивності на рівні суб’єктів 

впливу 

  – + 

  Об’єктивізація 

   

Рис. Е.5. Зміна інклюзивністі підрозділу із забезпечення економічної безпеки у 

систему управління підприємством як наслідок трансформацій СЕБП  
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+ Варіація суб’єктності у СЕБП. 

Зростання ціннісної та мотиваційної 

складової дій разом із розмиванням 

суб’єктності таких дій 

Зростання суб’єктності СЕБП. Чітка 

визначеність  суб’єктів дії в системи 

управління підприємством щодо 

забезпечення його економічної 

безпеки 

– Зменшення суб’єктності СЕБП. 

Ускладнення визначення суб’єктів дії 

в системи управління підприємством 

щодо забезпечення його економічної 

безпеки 

Номінальне зростання суб’єктності 

СЕБП. Виділення суб’єктів дії у 

СЕБП, яке супроводжується 

ускладненням визначення ціннісних 

орієнтирів їхньої діяльності 

 – + 

 Об’єктивізація 

   

Рис. Е.6. Зміна суб’єктності СЕБП як наслідок трансформацій  
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Таблиця Е.3 

Уточнення розуміння характеристик складу та зв’язків СЕБП  

як самостійної системи  

Характеристика 

СЕБП 

Еволюція Інволюція 

Організаційна Удосконалення 

організаційних зв’язків та 

взаємовідносини елементів із 

іншими підрозділами 

підприємства та його 

функціональними 

підсистемами 

Руйнування, спрощення, 

зменшення кількості  

організаційних зв’язків та 

взаємовідносини елементів із 

іншими підрозділами 

підприємства та його 

функціональними 

підсистемами. 

Децентралізація у виконанні 

організаційних функцій 

Субстратна Збільшення якості елементів 

СЕБП, функціональності 

таких елементів, 

результативності їхнього 

функціонування 

 

Зменшення якості елементів 

СЕБП, функціональності 

таких елементів, 

результативності їхнього 

функціонування. Спрощення 

окремих елементів з точки 

зору їхнього наповнення. 

Погіршення результативності 

дії окремих або всіх елементів 

системи 

Структурна  Підвищення міри 

упорядкування елементів 

СЕБП, зв’язків та відносин 

між ними. Формування 

цілісної несуперечливої 

структури системи 

Зменшення міри 

упорядкованості елементів 

СЕБП, спрощення зв’язків та 

відносин між ними. Поява та 

розвиток протиріч у зв’язках 

між окремими елементами в 

системі в цілому. Зростання 

аморфності системи 

Функціональна  Основні функції СЕБП  

підприємства виконуються у 

повному обсязі, що відповідає 

меті її функціонування та 

сприяє розвитку 

функціональної структури 

системи 

Збільшення неузгодженості 

функціонування підсистем, 

часткова втрата зв’язків. 

Зменшується 

функціональність такої 

системи. Погіршується 

виконання окремих функцій з 

точки зору результату такого 

виконання 

 



 492 

Таблиця Е.4 

Сценарії комбінування можливих змін характеристик складу та зв’язків системи 

економічної безпеки підприємства 

 
№ 

варіанту 
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С
у
б
ст

р
ат

н
а 
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ац
ій

н
а 

Опис ситуації 

1 Е Е Е Е CЕБП за наслідками проведених трансформацій успішно 

еволюціонує: вдосконалюється зміст такої системи, 

вдосконалюються зв’язки між елементами, налагоджується їхня 

робота, що в цілому забезпечує зростанню функціональності 

такої системи 

2 І Е Е Е За наслідками проведених трансформацій СЕБП еволюціонує: 

вдосконалюється зміст такої системи, але ускладнюються 

зв’язки між елементами. Функціональність такої системи 

зменшується, що впливає на виконання безпеко 

забезпечувальних функцій 

3 Е І Е Е За наслідками проведених трансформацій характеристик складу 

та зв’язків СЕБП розвиток елементів сповільнюється, що 

відображається на якості складу системи. Еволюціонують 

зв’язки між елементами та збільшується функціональність такої 

системи 

4 І І Е Е CЕБП за наслідками проведених трансформацій розвивається, 

але призначення та функціональність такої системи 

зменшуються, що потребують свого вдосконалення для 

забезпечення подальшого функціонування або розвитку 

системи 

5 Е Е І Е CЕБП за наслідками проведених трансформацій еволюціонує: 

організаційні зв’язків та взаємовідносини елементів із іншими 

підрозділами підприємства та його функціональними 

підсистемами набувають характеру взаємодії, але система 

втрачає структурованість 

6 І Е І Е Еволюція СЕБП за наслідками проведених трансформацій 

сповільнюється, що уповільнює процес прийняття 

управлінських рішень, збільшується тривалість основних та 

безпекозабезпечувальних процесів. Функціональність такої 

системи зменшується 

7 Е І І Е Система економічної безпеки підприємства за наслідками 

проведених трансформацій продовжує стабільне 

функціонування, але зменшується пріоритетність та контролю 

за такої системою 

8 І І І Е Система економічної безпеки підприємства за наслідками 

проведених трансформацій інволюціонує: неузгодженість 

функціонування підсистем, наслідком чого може бути втрата 

цілісності системи та суттєве зменшення її керованості 
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Продовження табл. Е.4 
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Опис ситуації 

9 Е Е Е І CЕБП за наслідками проведених трансформацій розвивається: 

вдосконалюється зміст такої системи, ускладнюються зв’язки 

між елементами, сповільнюється керованість такої системи, але 

в цілому забезпечується зростання функціональності такої 

системи 

10 І Е Е І За наслідками проведених трансформацій СЕБП інволюціонує: 

збільшення неузгодженості функціонування підсистем, 

часткова втрата зв’язків, але функціональність такої системи 

має низький рівень, що призводить до складності у 

розмежування сфер відповідальності і управлінського впливу 

11 Е І Е І Основні функції СЕБ підприємства виконуються у повному 

обсязі, упорядкованість елементів, зв’язків та відносин між 

ними еволюціонують або розвиваються при виконані системою 

своїх функцій. Розвиток елементів сповільнюється 

12 І І Е І За наслідками проведених трансформацій СЕБП інволюціонує: 

упорядкованість елементів та структура взаємозв’язків між 

ними зменшується при виконані системою своїх функцій. 

13 Е Е І І Система економічної безпеки підприємства за наслідками 

проведених трансформацій продовжує стабільне 

функціонування, що супроводжується зміною балансу 

повноважень, завдань та відповідальності у структурі 

управління підприємством 

14 І Е І І За наслідками проведених трансформацій СЕБП інволюціонує: 

збільшення неузгодженості функціонування підсистем, 

часткова втрата зв’язків, декларативний характер 

15 Е І І І Система економічної безпеки підприємства за наслідками 

проведених трансформацій інволюціонує: спрощується її 

наповнення, зв’язки між елементами. Зменшується 

функціональність такої системи 

16 І І І І Система економічної безпеки підприємства за наслідками 

проведених трансформацій деградує: чітко не визначено 

призначення системи, руйнування взаємозв’язків системи, 

зменшується функціональність такої системи 

  

Буквами позначені «І» – інволюція СЕБП за певною характеристикою; «Е» – 

еволюція СЕБП за певною характеристикою. 
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Таблиця Е.5 

Опис сутності та форми прояву патологій в результатах трансформацій СЕБП 

(сформовано на основі [206, 404]) 

Патологія Сутність Форми прояву 
1 2 3 

Надмірна 

пріоритизація 

економічної 

безпеки 

Надмірне домінування 

функцій й завдань щодо 

забезпечення економічної 

безпеки підприємства над 

іншими завданнями 

Кон’югація системи економічної 

безпеки та системи управління 

підприємством, заміщення системи 

управління підприємством СЕБП 

Надмірний 

надсистемний 

статус економічної 

безпеки 

підприємства та 

підрозділів, які її 

забезпечують 

Визнання системи 

економічної безпеки 

надсистемою, 

підпорядкованість 

управління підприємством 

меті діяльності СЕБП 

СЕБП охоплює усю систему 

управління і практично повторює її. 

СЕБП втручається у функціонування 

інших підсистем підприємства, часто 

заважає їхній діяльності. Завдання та 

функції СЕБП мають найвищий 

пріоритет в системі управління 

підприємством 

Системна 

відсутність 

ресурсів для 

забезпечення 

діяльності СЕБП 

Недостатність ресурсів 

для повноцінного 

забезпечення діяльності 

СЕБП, або такі ресурси 

взагалі відсутні 

Відсутність необхідних ресурсів 

(фінансових, технічних, 

матеріальних, кадрових, 

інформаційних) для виконання 

функцій та завдань СЕБП 

Незбалансованість 

повноважень, 

обов’язків та 

завдань 

підрозділів, які 

забезпечують 

економічну 

безпеку 

підприємства 

Недостатність наявних 

повноважень для 

виконання поставлених 

завдань СЕБП. 

Відсутність чіткого 

розмежування 

повноважень  щодо 

забезпечення економічної 

безпеки між певними 

підрозділами 

підприємства 

Уповільнення процесу прийняття 

управлінських рішень щодо 

забезпечення економічної безпеки, 

збільшення тривалості основних та 

безпекозабезпечувальних процесів, 

неможливість виконання окремих 

завдань або процесів у СЕБП через 

протиріччя або недостатність 

повноважень 

Відсутність 

об’єктивізації 

СЕБП 

Відсутність у складі 

підприємства конкретного 

суб’єкту, підрозділу, 

посадових осіб, які б на 

практиці забезпечували 

виконання завдань щодо 

забезпечення економічної 

безпеки підприємства 

Постановка завдань щодо 

економічної безпеки без уточнення 

суб’єкту їхнього виконання; 

відсутність посадових осіб з питань 

забезпечення економічної безпеки у 

штатному розкладі підприємства; 

відсутність закріплення завдань 

щодо забезпечення економічної 

безпеки у посадових інструкціях 

персоналу підприємства 
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Продовження табл. Е.5 
1 2 3 

Періодична 

дискретна увага до 

питань 

забезпечення 

економічної 

безпеки 

підприємства 

Безпекозабезпечувальна 

діяльність на підприємстві 

проводиться періодично 

та не виконується в 

повному обсязі 

Діяльність конкретного суб’єкту, 

підрозділу, посадових осіб щодо 

забезпечення економічної безпеки не 

системна, проводиться фрагментарно 

або відсутня взагалі 

Декларативний 

характер 

функціонування 

СЕБП  

СЕБП має формальний та 

абстрактний характер 

функціонування або 

відсутня взагалі. 

Вирішуються мінімальні 

необхідні щодо завдання 

забезпечення економічної 

безпеки підприємства 

Діяльність конкретного суб’єкту, 

підрозділу, посадових осіб щодо 

забезпечення економічної безпеки 

обмежена, такі суб’єкти в системі 

підприємства відсутні, виконуються 

тільки окремі завдання та функції 

щодо забезпечення економічної 

безпеки підприємства 
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Таблиця Е.6 

Опис причин виникнення патологій в результатах трансформацій СЕБП 

(сформовано на основі [404]) 

Патологія Причини виникнення 
Надмірна пріоритизація 

економічної безпеки 

Збільшення абстрактності у визнанні економічної безпеки 

пріоритетом в діяльності підприємства. Загострене 

сприйняття ризиків та загроз керівництвом та власниками 

підприємства. Агресивне зовнішнє середовище 

підприємства 

Надмірний надсистемний 

статус економічної 

безпеки підприємства та 

підрозділів, які її 

забезпечують 

Широкі повноваження, практично повне дублювання 

функцій управління підприємством.  Загострене 

сприйняття ризиків та загроз керівництвом та власниками 

підприємства. Агресивне зовнішнє середовище 

підприємства. Інституційна пам'ять  

Системна відсутність 

ресурсів для забезпечення 

діяльності системи 

економічної безпеки 

підприємства 

Нераціональне використання коштів, виділених на 

забезпечення економічної безпеки. Нестача ресурсів у 

підприємства. Скорочення обсягів діяльності 

підприємства. Невірне бюджетування на підприємстві. 

Відсутність уваги до питань економічної безпеки 

підприємства. Низький рівень якості системи управління 

та організації управління на підприємстві 

Незбалансованість 

повноважень, обов’язків та 

завдань підрозділів, які 

забезпечують економічну 

безпеку підприємства 

Невиправдана децентралізація повноважень. Розмивання 

межі локалізації процесів забезпечення економічної 

безпеки в діяльності.  

Відсутність уваги до питань економічної безпеки 

підприємства. Низький рівень якості системи управління 

та організації управління на підприємстві 

Відсутність об’єктивізації 

системи економічної 

безпеки 

Низький рівень якості системи управління та організації 

управління на підприємстві. Відсутність уваги до питань 

економічної безпеки підприємства. Організація та 

формування системи економічної безпеки на 

підприємстві без формування конкретного суб’єкту у 

складі підприємства, який буде займатися виконанням 

завдань щодо економічної безпеки  

Періодична дискретна 

увага до питань 

забезпечення економічної 

безпеки підприємства 

Відсутність суб’єкта дії щодо питань економічної безпеки 

підприємства. Розпорошеність завдань та функцій щодо 

забезпечення економічної безпеки підприємства між 

різними підрозділами за умов низького пріоритету таких 

завдань. Відсутність системної роботи щодо виявлення та 

протидії загрозам 

Декларативний характер 

функціонування системи 

економічної безпеки 

підприємства 

Ігнорування або нехтування економічною безпекою 

внаслідок низької обізнаності керівництва та власників 

підприємства про неї. Незавершеність СЕБП, яка 

унеможливлює її повноцінне функціонування 
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Таблиця E.7 

Опис наслідків виникнення патологій в результатах трансформацій СЕБП 

(сформовано на основі [404]) 

Патологія Наслідки виникнення 

Надмірна пріоритизація 

економічної безпеки 

Акцент виключно на економічній безпеці без уваги 

до інших аспектів діяльності підприємства може 

згодом привести до стагнації підприємства та його 

деградації, до погіршення фінансових результатів 

Надмірний надсистемний 

статус економічної безпеки 

підприємства та 

підрозділів, які її 

забезпечують 

Абсолютизація безпекозабезпечувальну діяльність 

може надати шкоду іншим видам діяльності. 

Зростання рівня бюрократизму. Уповільнення 

прийняття рішень. Дезорганізація діяльності щодо 

інших функцій та підсистем підприємства  

Системна відсутність 

ресурсів для забезпечення 

діяльності СЕБП 

Неможливість досягнення цілей СЕБП на її 

поточному рівні та повноцінного виконання її 

функцій 

Незбалансованість 

повноважень, обов’язків та 

завдань підрозділів, які 

забезпечують економічну 

безпеку підприємства 

Неузгодженість функціонування СЕБП. 

Несвоєчасність та неповне реагування на ризики та 

загрози через нестачу повноважень, невизначеність 

обов’язків та завдань елементів СЕБП 

Відсутність об’єктивізації 

системи економічної 

безпеки 

Неможливість повноцінно виконувати безпеко-

забезпечувальні функції та здійснювати реагування 

СЕБП на ризики та загрози через відсутність 

суб’єкта дії 

Періодична дискретна 

увага до питань 

забезпечення економічної 

безпеки підприємства 

Частковий характер та нерегулярність виконання 

функцій та завдань щодо забезпечення економічної 

безпеки підприємства 

 

Декларативний характер 

функціонування СЕБП 

Відсутність реальних дій щодо виконання СЕБП 

своїх функцій та завдань, неможливість реакції 

СЕБП на реальні ризики та загрози 
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Додаток Ж 

Діагностування трансформацій СЕБП 

 

Таблиця Ж.1 

Встановлення змістового зв’язку між діагностикою та змістовно  

синонімічними поняттями [69, 124, 125, 470, 476, 519] 

Термін Переклад Визначення 

Діагностика З грецької diagnostikos 

– спроможний 

розпізнавати, визначати, 

розрізняти 

Галузь знань, що вивчає теорію і методи 

організації процесів постановки діагнозу, а 

також принципи побудови засобів 

діагностування. Означає розпізнавання 

стану досліджуваного об’єкта за непрямими 

ознаками 

Аналіз З грецької αναλυσις –   

розклад 

Метод наукового дослідження предметів, 

явищ та ін. шляхом розкладу, розчленування 

їх у думці на складові частини 

Оцінювання З французської 

evaluation –  від value 

ціна, вартість 

Аналітичний інструмент або процедура, 

призначення якої – вимірювання прямих 

ефектів, результативності і довгострокових 

наслідків реалізації державних програм, 

галузевих політик, програм розвитку, 

проектів некомерційного сектору, 

корпоративних програм.  

Міждисциплінарне дослідження, яке 

використовує економічні, соціологічні, 

політологічні методи у відповідності з 

визнаними стандартами національних і 

міжнародних спільнот у сфері оцінювання 

Моніторинг З лат.monitor – 

попереджуючий 

З фран. monitoring – 

контроль 

Комплекс наукових, технічних, 

технологічних, організаційних та інших 

засобів, які забезпечують систематичний 

контроль (стеження) за станом та 

тенденціями розвитку природних, 

техногенних та суспільних процесів.  

Безперервний процес спостереження і 

реєстрації параметрів об'єкта, в порівнянні із 

заданими критеріями 

Ідентифікація З латинської identifico— 
ототожнювати, 

прирівнювання, 

уподібнення, 

розпізнавання 

Встановлення тотожності невідомого об'єкта 

відомому на підставі збігу ознак, пізнання. 

Виступає як один із універсальних методів 

пізнання дійсності, як засіб виявлення, перш 

за все, відповідності між собою різних за 

обсягом понять 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Таблиця Ж.2 

Характеристика напрямів діагностування трансформацій СЕБП 

Напрям діагностики Об’єкт діагностики Мета діагностики 
1 2 3 

Діагностика каузальної 

природи трансформацій 

Вивчення причин 

виникнення трансформацій 

Визначення впливу 

каузальної природи 

трансформацій, 

аналіз взаємного 

впливу 

Діагностика чинників 

трансформацій 

Чинники, які впливають на 

параметри трансформацій в 

системі економічної безпеки 

підприємства 

Виявлення 

чинників, що 

сприяють 

проведенням 

Діагностика фактичних  

видів трансформацій 

Характером та 

критеріальний описом 

трансформації СЕБ, які 

фактично відбуваються на 

підприємстві 

Визначення 

трансформацій та їх 

характеристик 

Діагностика доцільних 

видів трансформацій 

Найбільш доцільні видів 

трансформацій для даного 

підприємства в наявних 

умовах його функціонування 

Виявлення 

доцільних видів 

трансформацій 

Діагностика наслідків 

трансформацій 

Очікуваних результатів 

трансформацій в СЕБ 

підприємства внаслідок 

здійснюваних дій 

Аналіз наслідків 

керованих та 

некерованих 

трансформацій 

Діагностика 

характеристик системи 

економічної безпеки 

підприємства в ході 

трансформацій 

Відхилення та зміни в 

запропонованих 

характеристиках системи 

економічної безпеки 

підприємства 

Діагностування змін 

характеристики 

системи 

економічної безпеки 

підприємства 

Діагностика змісту 

системи економічної 

безпеки підприємства в 

ході трансформацій 

Система, елементи, 

структура, властивості, 

принципи, функції в процесі 

Зміна системи, 

елементів, 

структури, 

властивостей, 

принципів, функції 

в процесі 

трансформацій 

Діагностика патологій у 

трансформаціях 

Причини виникнення та 

наслідків патологій в 

результатах трансформацій 

Визначення 

патологічних змін 
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Таблиця Ж.3 

Пов’язаність напрямів діагностування трансформацій СЕБП  

із ключовими питаннями її функціонування  

 

Напрям діагностування  Ключові питання 

Діагностика каузальної природи 

трансформацій 

Чому виникають трансформації у 

системі економічної безпеки 

конкретного підприємства? Які 

виділені рушійні сили та/або чинники є 

найбільш актуальними та суттєвими 

для конкретного підприємства? 

Діагностика чинників трансформацій Які чинники трансформації в системі 

економічної безпеки є інгібіторами або 

каталізаторами трансформацій?  

Діагностика фактичних видів 

трансформацій 

Які за характером та критеріальним 

описом трансформації в системі 

економічної безпеки фактично 

відбуваються на підприємстві? 

Діагностика доцільних видів 

трансформацій 

Які за характером та критеріальним 

описом трансформації в системі 

економічної безпеки є найбільш 

доцільними для даного підприємства в 

наявних умовах його функціонування?  

Діагностика наслідків трансформацій Які очікувані результати 

трансформацій у системі економічної 

безпеки підприємства? Які фактичні 

результати трансформацій у системі 

економічної безпеки підприємства? 

Діагностика характеристик системи 

економічної безпеки підприємства в 

ході трансформацій 

Як характеристики системи 

економічної безпеки підприємства та їх 

зміна впливають на трансформації?  

Діагностика змісту системи 

економічної безпеки підприємства в 

ході трансформацій 

Як змінюється зміст системи 

економічної безпеки підприємства в 

ході трансформацій? 

Діагностика патологій у 

трансформаціях СЕБП 

Які причини виникнення та наслідки 

визначених патологій в системі 

економічної безпеки підприємства? Які 

патології є відхиленням від норми, а 

які дисфункцією? 
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Таблиця Ж.4 

Режими діагностування трансформації СЕБП [252, 499] 

Режим Опис режиму 

Системна 

діагностика 

Проведення комплексного фундаментального аналізу та 

прогнозування трансформацій, що мають місце в СЕБ 

підприємства, прогнозування основних тенденцій перебігу 

трансформацій та обґрунтування передумов і чинників з 

використанням спеціальних методів 

Діагностика за 

запитом 

Неперіодична (разова) діагностика, яка використовує 

разові спеціальні дослідження причин виникнення та 

результатів трансформацій у СЕБ підприємства 

Експрес-

діагностика 

Оперативне виявлення трансформацій у СЕБ підприємства, 

швидке реагування на зміну умов функціонування системи, 

що дозволяє оперативно приймати рішення в управлінні 

підприємством 

Докладна 

функціональна 

діагностика за 

одним напрямом 

Детальне дослідження за визначеним напрямом 

діагностування трансформацій у СЕБП за умови 

відсутності дослідницьких та діагностичних процедур 

щодо інших напрямів діагностування трансформацій у 

СЕБП. Застосовується за певним напрямом діагностики 

трансформацій у СЕБ підприємства 

Комплексна 

всебічна 

діагностика 

Максимально повне дослідження за всіма напрямами 

діагностування трансформацій у СЕБП. Спрямована на 

розгляд всіх завдань діагностики трансформацій, підсистем 

в СЕБП 

Секретна 

(закрита) 

діагностика 

Внутрішня діагностика, виступає як функція підсистеми 

економічної безпеки підприємства, що дозволяє 

діагностування трансформацій в СЕБ у спеціальному 

закритому режимі для зменшення суб’єктивного впливу та 

розповсюдження інформацій  

Моніторинг Безперервний та систематичний процес виявлення 

трансформацій у СЕБ підприємства  
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Таблиця Ж.5 

Характеристика режимів діагностування трансформації СЕБП 

Режим Глибина 

аналізу 

Час 

проведення 

Витрати на 

проведення 

  

Головна вимога 

щодо проведення 

Системна 

діагностика 

Висока Значний Значний Фундаментальний 

аналіз та 

прогнозування  

Діагностика за 

запитом 

Висока 

відповідно до 

запиту.  

Низька в 

цілому по 

системі 

економічної 

безпеки  

Незначний Низькі Відповідність 

змісту запиту 

Експрес-

діагностика 

Низька Незначний Незначний Швидкість 

Докладна 

функціональна 

діагностика за 

одним 

напрямом 

Висока Середній Середній Максимально 

повна 

характеристика за 

виділеним 

напрямом 

діагностики  

Комплексна 

всебічна 

діагностика 

Висока Значний Значний Розгляд різних 

напрямів 

діагностики 

Секретна 

(закрита) 

діагностика 

Середній Середній Середній Обмежений доступ 

до проведення та 

результатів 

діагностики 

Моніторинг Середній Постійно Незначні Систематичне 

відстеження 

трансформаційних 

процесів  
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Таблиця Ж.6 

Аналіз методів та інструментів для діагностики (у тому числі трансформацій  

СЕБП)  

Автор Методи та інструменти для діагностики трансформацій у 

СЕБП 

А. М. Ткаченко 

[454, с. 260] 

Неформалізовані методи (експертний, морфологічний, 

рейтинговий, фактографічний, моніторинг, логічне 

моделювання). 

Формалізовані методи (факторні, кон’юнктурні, 

математичні, статистичні, метод дослідження операцій, 

економетричні, економіко-математичне моделювання) 

І. В. Кривов’язнюк 

[252, с. 74-76] 

Неформалізовані методи (якісні (абстрактно-логічні), 

експертний, соціальний, морфологічний, рейтинговий, 

фактографічний, моніторинг, логічне моделювання, 

технічний, логічне моделювання. 

Формалізовані методи (факторні, кон’юнктурний, 

математичний, стратегічний, економіко-математичний, 

фінансово-економічний, методи дослідження операцій і 

прийняття рішень, економетричні, економіко-

математичне моделювання й оптимальне програмування 

Т. Ф. Косянчук,  

В. В. Лук’янова,  

Н. І. Майорова , 

В. В. Швид [123, 

19-21] 

Неформалізовані методи (експертний, морфологічний, 

рейтинговий, фактографічний, моніторинг, логічне 

моделювання, технічний). 

Формалізовані методи (факторні, кон’юнктурний, 

математичний, економетричні, економіко-математичне 

моделювання й оптимальне програмування 

Є. А. Ананькіна, С. 

В. Данілочкін, Н. 

Г. Данілочкіна [8, 

с. 174]  

Методи стратегічної діагностики (методи аналізу 

відхилень, SWOT-аналіз, матриця БКГ; матриця Мак-

Кінсі, конкурентний аналіз М. Портера, метод 

діагностики за слабкими сигналами). 

Методи оперативної діагностики (методи діагностики 

фінансового стану; беззбитковості; матеріальних і 

інформаційних потоків; ризиків 

М. Г. Саєнко  

[411, с. 93] 

Статистично-економічний; розрахунково-конструк-

тивний; абстрактно-логічний; економіко-математичний; 

балансовий 
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Продовження табл. Ж.6 

 

Автор Методи та інструменти для діагностики трансформацій  

системи економічної безпеки підприємства 

О. О. Гетьман,  

В. М. Шаповал [89] 

 

Діагностика конкурентних позицій, діагностика 

потенціалу, оцінка вартості підприємства, управлінська 

діагностика, фінансова діагностика, діагностика 

економічної безпеки та економічної культури  

Т.О. Загорна [145] Аналітичні, експертні, лінійного програмування та 

динамічного програмування 

В. В. Коваленко 

[222] 

Факторний, математичний, статистичний, стратегічний, 

економіко-математичний, фінансово-економічний, 

економетричний, методи дослідження операцій та 

прийняття рішень. 

Економіко-математичне моделювання і оптимальне 

програмування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


