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Таблиця Ж.7 

Переваги та обмеження підходів до діагностування трансформацій СЕБП  

(запропоновано автором) 

Підхід Характеристика підходу 

Переваги Обмеження 

Контент-підхід Максимально повне 

відображення самого змісту 

СЕБП та змін у ньому. 

Можливість використання як 

для діагностики суто 

трансформацій, так і до 

діагностики наповнення 

СЕБП 

Статичний характер 

діагностики. Слабка увага до 

зв’язків між елементами та 

результатів їхнього 

функціонування 

Дескрипторний 

підхід  

Універсальність 

використання та повнота 

опису  характеристики СЕБП 

незалежно від статусу 

системи  

Суб’єктивний характер 

результатів діагностики  

Об’єктно-

функціональний 

підхід  

Дозволяє відстежувати зміни 

у змісті самої СЕБП з точки 

зору здійснення процесів її 

функціонування 

Загальний характер 

результатів діагностики 

досліджуваного об’єкту. 

Прив’язаність до конкретних 

функцій 

Результатно-

орієнтований  

підхід 

Максимально прагматичний 

характер 

Слабкі можливості 

визначення впливу зміни 

змісту системи на 

формування її результатів. 

Ретроспективний характер 

діагностики 

Програмно-

цільовий підхід 

Забезпечує єдність дій, 

спрямованих на узгодження 

цілей і задач різних рівнів 

управління економічною 

безпекою, а також часових 

періодів різної тривалості  

Часто рекомендувальний, а 

не обов’язковий характер 
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Таблиця Ж.8 

Показники оцінювання функціональної наповненості СЕБП на основі операцій із 

матрицею (формою) діагностики функціональної наповненості СЕБП 

Напрям висновку за 

результатами аналізу 

форми діагностики 

функціональної 

наповненості СЕБП 

Показник Формула для розрахунку 

Судження щодо 

функціональності СЕБП на 

основі повноти реалізації 

функцій у СЕБП щодо 

виділених об’єктів 

 

Характеристика міри 

реалізації окремої 

функції СЕБП у СЕБП в 

цілому щодо всіх 

виділених об’єктів 
n

GfO

M

n

j

ij

1

;
n

SfO

M

n

j

ij

1

 

Характеристика 

управлінського впливу у 

СЕБП в цілому щодо 

кожного з об’єктів mn

Of

F

nm

i

ji

j  

Характеристика 

функціональності та 

здійснюваних дій у СЕБП 

в цілому 

k

J

JFFO
1

 

Міра різниці щодо 

виконання різних 

функцій у СЕБП 
nm

F

MF

nm

j

j

1

2

 

Міра різниці щодо уваги 

до різних об’єктів у 

СЕБП 
nm

O

MO

nm

j

j

1

2

 

Судження щодо повноти 

охоплення функцій у СЕБП 

Кількість функцій із 

мірою виконання в 

середньому по об’єктах 

нижче граничної межі 

– 

 

 

Судження щодо повноти 

охоплення об’єктів у СЕБП 

Показники кількості 

об’єктів із певною 

оцінкою повноти 

охоплення. Показники 

різниці у охопленні 

об’єктів 

– 

 

У таблиці використано такі позначення: 

M  – міри реалізації окремої функції у СЕБП; 

Fj – управлінського впливу у СЕБП в цілому щодо кожного з виділених об’єктів; 

FM – характеристика функціональності та здійснюваних дій у СЕБП в цілому; 

MF – міра різниці щодо виконання різних функцій у СЕБП; 

MO – міра різниці щодо уваги до різних об’єктів у СЕБП. 
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Таблиця Ж.9 

 

Показники оцінювання трансформацій функціональної наповненості СЕБП на 

основі операцій із матрицею (формою) діагностики  

функціональної наповненості СЕБП 

Напрям висновку за 

результатами аналізу 

форми діагностики 

функціональної 

наповненості СЕБП 

Показник Формула для розрахунку 

Загальна оцінка 

трансформацій 

функціональної 

наповненості СЕБП (з 

урахуванням якісного 

характеру 

трансформацій) 

Сума значень 

арифметичних різниць 

між матрицями на два 

моменти часу  

 

 

m

i

k

j

OSf

m

i

k

j

OSf

n

i

k

j

OGf

n

i

k

j

OGf

jiji

jiji

EE

EE

1 1
0

1 1
1

1 1
0

1 1
1

 

або 

m

i

k

j

OSf

n

i

k

j

OGf

m

i

k

j

OSf

n

i

k

j

OGf

jiji

jiji

EE

EE

1 1
0

1 1
0

1 1
1

1 1
1

 

Відносна оцінка 

трансформацій 

функціональної 

наповненості СЕБП (з 

урахуванням якісного 

характеру 

трансформацій) 

Відношення загальної 

оцінки трансформацій 

функціональної 

наповненості СЕБП до 

оцінки функціональної 

наповненості СЕБП на 

кінець аналізованого 

періоду 

 

 

 

m

i

k

j

OSf

n

i

k

j

OGf

m

i

k

j

OSf

m

i

k

j

OSf

n

i

k

j

OGf

n

i

k

j

OGf

jiji

jiji

jiji

EE

EE

EE

1 1
1

1 1
1

1 1
0

1 1
1

1 1
0

1 1
1

 

Загальна оцінка 

динаміки 

трансформацій 

функціональної 

наповненості СЕБП 

(без урахування 

якісного характеру 

трансформацій) 

Сума значень за 

модулем арифметичних 

різниць між матрицями 

на два моменти часу 

 

 

m

i

k

j

OSf

m

i

k

j

OSf

n

i

k

j

OGf

n

i

k

j

OGf

jiji

jiji

EE

EE

1 1
0

1 1
1

1 1
0

1 1
1
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Продовження табл. Ж.9 

 

Напрям висновку за 

результатами аналізу 

форми діагностики 

функціональної 

наповненості СЕБП 

Показник Формула для розрахунку 

Оцінка зміни реалізації 

кожної з функцій у 

складі СЕБП 

Сума різниць у 

виконанні функції щодо 

об’єктів у складу СЕБП  

за кожною загальною та 

спеціальною функцією 

k

j

FO

k

j

FO jj
EEF

11
01

 або те 

же саме 
k

j

FOFO jj
EEF

1
01

 

Для кожної  з Sf та Gf, причому 

індекс 1 позначає оцінку 

виконання функції щодо об’єкту j 

з k об’єктів  на кінець 

аналізованого періоду, а індекс 0 

– на початок 

Оцінка зміни 

охоплення кожного з 

об’єктів у складі СЕБП 

Сума різниць у 

виконанні функцій 

щодо об’єкту у складі 

СЕБП для кожного з 

об’єктів  

n

i

OF

n

i

OF ii
EEO

11
01

 або те 

же саме 
n

i

OFOF ii
EEF

1
01

 

Для кожного  з k об’єктів  , при 

цьому для  загальних функцій 

використовується значення n (для 

кожної i з n), а для спеціальних – 

значення m (для кожної i з m). 

Індекс 1 позначає оцінку 

виконання функції i щодо об’єкту 

на кінець аналізованого періоду, а 

індекс 0 – на початок 
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Таблиця Ж.10 

Індикатори результатів функціонування СЕБП 

 

Індикатор Змістове наповнення індикатору Умовний 

якісний 

характер 

індикатору 

Індикатори ресурсів 

Розмір бюджету 

підрозділу із 

забезпечення ЕБП 

Вартість ресурсів, які були витрачені на 

функціонування СЕБП протягом 

аналізованого періоду, у грошовому 

вимірнику 

Стимулянта, в 

окремих 

випадках 

дестимулянта 

Витрати на 

забезпечення 

економічної 

безпеки 

підприємства 

протягом періоду 

Очевидні та приховані витрати, пов’язані 

із забезпеченням економічної безпеки 

підприємства протягом періоду та 

повноцінним виконанням СЕБП своїх 

безпекозабезпечувальних функцій 

Стимулянта, в 

окремих 

випадках 

дестимулянта 

Частка витрат на 

функціонування 

СЕБП у загальній 

структурі витрат 

Частка від поділу витрат на 

функціонування СЕБП на загальну 

величину витрат підприємства протягом 

аналізованого періоду 

Стимулянта, в 

окремих 

випадках 

дестимулянта 

Розмір резервів на 

забезпечення 

економічної 

безпеки 

підприємства 

Розмір існуючих ресурсних резервів на 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства у бюджеті на певний 

період 

Стимулянта 

Кількість 

персоналу СЕБП 

Кількість штатних працівників 

підрозділу підприємства, який 

займається питаннями забезпечення 

економічної безпеки 

Стимулянта 

Кількість 

залученого 

персоналу 

підприємства  

Кількість штатних працівників 

підприємства, які активно залучені до 

питань забезпечення економічної 

безпеки підприємства, але не працюють 

безпосередньо у підрозділі, який 

займається питаннями забезпечення такої 

економічної безпеки  

Стимулянта, в 

окремих 

випадках 

дестимулянта 

Кількість 

зовнішніх 

залучених фахівців 

Кількість фахівців, залучених до 

вирішення питань забезпечення 

економічної безпеки підприємства, які 

при цьому не є штатними працівниками  

Стимулянта, в 

окремих 

випадках 

дестимулянта 
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Продовження табл. Ж.10 

 

Індикатор Змістове наповнення індикатору Умовний 

якісний 

характер 

індикатору 

Індикатори результатів 

Кількість виявлених 

загроз 

Кількість виявлених випадків та 

ситуацій у внутрішньому та 

зовнішньому середовищі підприємства, 

які привели до формування реальних 

загроз підприємству 

Стимулянта 

Кількість 

попереджених загроз 

Кількість випадків попередження 

негативного впливу виявлених загроз у 

внутрішньому та зовнішньому 

середовищі підприємства та їх 

наслідків  

Стимулянта  

Кількість  

реалізованих  

функцій 

Кількість реалізованих загальних та 

спеціальних функцій в СЕБП щодо 

окремих об’єктів управлінського 

впливу 

Стимулянта 

Кількість охоплених 

об’єктів  

Кількість певних об’єктів 

управлінського впливу в СЕБП  

Стимулянта  

Кількість 

попереджених 

ризиків та розмір 

збитків внаслідок 

функціонування 

системи економічної 

безпеки 

Кількість випадків попередження 

ризиків та загроз внаслідок 

забезпечення своєчасної реакції та 

функціонування системи економічної 

безпеки 

Стимулянта, в 

окремих 

випадках 

дестимулянта 

Реальні збитки від 

актуалізованих загроз  

Розмір реальних збитків, які 

підприємство зазнало протягом 

аналізованого періоду внаслідок 

актуалізованих загроз у своєму 

внутрішньому та зовнішньому 

середовищі  

Дестимулянта 
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Таблиця Ж.11 

Форма діагностики змін результатів функціонування СЕБП 

 
Індикатор Значення 

індикатору за 

попередній 

період 

Значення 

індикатору за 

поточний 

період 

Різниця абсолютна Різниця 

відносна 

Індикатори ресурсів 

Розмір бюджету 

підрозділу із 

забезпеченням ЕБП 

    

Витрати на 

забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства 

протягом періоду 

    

Частка витрат на 

функціонування 

СЕБП у загальній 

структурі витрат 

    

Розмір резервів на 

забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства 

    

Кількість персоналу 

СЕБП 

    

Кількість залученого 

персоналу 

підприємства  

    

Кількість зовнішніх 

залучених фахівців 

    

Індикатори результатів  

Кількість виявлених 

загроз 

    

Кількість 

попереджених загроз 

    

Кількість 

реалізованих функцій 

    

Кількість охоплених 

об’єктів  

    

Об’єм збитків, яких 

вдалося запобігти 

    

Реальні збитки від 

актуалізованих 

загроз  
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Таблиця Ж.12 

Симптомокомплекс діагностики егресії як консеквенту трансформації системи економічної безпеки підприємства 

 

Симптом Міра вираженості 

-2 -1 0 +1 +2 
Рух інформації про 

фактори та загрози 

економічній безпеці 

підприємства 

Інформація стає більш 

доступною (з урахуванням 

обмежень на її 

розповсюдження) для різних 

підрозділів 

Окрема інформація з 

питань забезпечення 

економічної безпеки 

стає більш доступною 

для працівників інших 

служб 

Без 

змін 

Ключова інформація 

дедалі більше 

зосереджується  

виключно у 

спеціалізованому 

підрозділі 

Вся інформація 

зосереджується  

виключно у 

спеціалізованому 

підрозділі 

Необхідність погодження 

управлінських рішень 

щодо економічної безпеки 

Управлінські рішення щодо 

економічної безпеки не 

потребують погодження із 

керівним органом управління 

або спеціалізованим 

підрозділом 

Окремі управлінські 

рішення щодо 

економічної безпеки 

потребують 

погодження із 

спеціалізованим 

підрозділом 

Без 

змін 

Ключові управлінські 

рішення щодо 

економічної безпеки 

потребують погодження 

із спеціалізованим 

підрозділом 

Всі управлінські рішення 

потребують погодження 

із керівним органом 

управління та 

спеціалізованим 

підрозділом щодо 

економічної безпеки 

Повноваження щодо 

підготовки рішень 

забезпечення економічної 

безпеки 

Відсутність або обмеженість 

повноважень у 

спеціалізованого підрозділу 

щодо підготовки рішень із 

забезпечення економічної 

безпеки, делегування 

повноважень на різні 

підрозділи мають  

Недостатність 

повноважень щодо 

підготовки рішень 

щодо забезпечення 

економічної безпеки 

Без 

змін 

Широкі повноваження 

щодо підготовки рішень 

у спеціалізованому 

підрозділі щодо 

забезпечення 

економічної безпеки 

Всі повноваження 

сконцентровано 

виключно у 

спеціалізованому 

підрозділі щодо 

забезпечення економічної 

безпеки 

Заходи щодо забезпечення 

економічної безпеки 

Заходи щодо забезпечення 

економічної безпеки 

обмежуються охоронною 

функцією 

Заходи щодо 

забезпечення 

економічної безпеки не 

відповідають рівню 

загроз та ризиків в 

діяльності 

підприємства 

Без 

змін 

Обсяг заходів щодо 

забезпечення 

економічної безпеки є 

відповідним рівню 

загроз та ризиків та 

адекватним ситуації  

На підприємстві 

приймаються всі можливі 

заходи щодо 

забезпечення економічної 

безпеки  
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Продовження табл. Ж.12 
Реагування на загрози, які 

виникають для 

підприємства  

Відсутність реакції на 

загрози, які виникають для 

підприємства 

Несвоєчасна реакція на 

загрози, яка унеможливлює 

досягнення цілей щодо 

економічної безпеки 

Без 

змін 

Відповідна реакція на 

загрози рахунок 

адекватного 

усвідомлення небезпек і 

визначення загроз, 

прогнозування загроз 

Максимально 

швидка реакція на 

актуалізацію загроз, 

які виникають для 

підприємства, 

наявність сценаріїв 

реагування на 

можливі загрози 

Втручання в діяльність 

структурних підрозділів 

для нейтралізації загроз та 

ризиків в діяльності 

підприємства 

Відсутність втручання та 

взаємодії з іншими 

структурними підрозділами 

підприємства 

Окремі, несистемні 

випадки втручання 

спеціалізованого 

підрозділу в діяльність 

структурних підрозділів 

Без 

змін 

Можливість швидкого 

та прямого втручання в 

діяльність окремих 

структурних підрозділів  

Повна координація 

діяльності структур-

них підрозділів для 

нейтралізації загроз 

та ризиків  

Централізації процесів 

забезпечення економічної 

безпеки в діяльності 

одного підрозділу. 

Децентралізації 

повноважень, підвищення 

неузгодженості 

функціонування між різними 

підрозділами 

Процеси децентралізації 

забезпечення економічної 

безпеки в діяльності одного 

підрозділу 

Без 

змін 

Зростання централізації 

процесів забезпечення 

економічної безпеки в 

діяльності одного 

підрозділу 

Управлінські 

рішення 

приймаються 

виключно з позиції 

економічної безпеки  

Локалізація процесів із 

забезпеченням економічної 

безпеки у конкретних 

елементах системи 

економічної безпеки 

Розмежування процесів із 

забезпечення економічної 

безпеки по конкретних 

елементах системи 

економічної безпеки 

Зменшення процесів 

локалізації  

процесів із забезпечення 

економічної безпеки у 

конкретних елементах 

системи економічної 

Без 

змін 

Локалізації процесів із 

забезпечення 

економічної безпеки в 

спеціалізованому 

підрозділі 

Розширення меж 

локалізації процесів 

за межи спеціалізо-

ваного підрозділу за 

рахунок збільшення 

та концентрації 

повноважень 

Концентрація процесів 

щодо забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства у посадових 

осіб та у конкретних 

підрозділах. 

Розсіювання процесів щодо 

забезпечення економічної 

безпеки підприємства по 

різним посадовим особам та 

по різним підрозділах 

Частина 

безпекозабезпувальних 

процесів виконується 

різними структурними 

підрозділами підприємства 

Без 

змін 

Збільшення процесів 

концентрації інформа-

ції, завдань та повно-

важень із забезпечення 

економічної безпеки у 

посадових осіб та у 

конкретних підрозділах 

Абсолютизації 

процесів 

забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства 
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Таблиця Ж.13 

Симптомокомплекс діагностики інгресії як консеквенту трансформації системи економічної безпеки підприємства 

Симптом Міра вираженості 

 -2 -1 0 +1 +2 
Тривалість 

управлінських рішень 

щодо ЕБ підприємства 

Управлінські рішення щодо 

ЕБ приймаються значно 

повільніше із 

невиправданими 

затягуваннями 

Окремі управлінські рішення 

щодо ЕБ підприємства 

приймаються уповільнено із 

невиправданим затриманням 

Без 

змін 

Значна частина рішень 

щодо забезпечення ЕБ 

приймається швидше 

Управлінські рішення 

щодо ЕБ 

приймаються значно 

швидше 

Тривалість 

управлінської реакції 

щодо ЕБ підприємства 

Неспроможність 

забезпечити своєчасну та 

адекватну реакцію щодо ЕБ 

підприємства 

Окремі управлінські реакції 

щодо ЕБ підприємства є 

уповільненими, що не 

дозволяє своєчасно 

відреагувати   

Без 

змін 

Управлінська реакція 

приймається швидко на 

ризики та загрози, які 

виникають у 

внутрішньому та 

зовнішньому 

середовищі 

підприємства 

Управлінська реакція  

щодо економічної 

безпеки є швидкою, 

що дозволяє 

повноцінно та 

своєчасно 

відреагувати на різні 

ризики та загрози, що 

можуть виникати 

Наявність готових 

сценаріїв дій та рішень 

щодо окремих загроз та 

ризиків для 

підприємства 

Відсутність готових 

сценаріїв дій та рішень 

щодо окремих загроз та 

ризиків для підприємства 

Наявність шаблонних 

сценаріїв дій та рішень щодо 

окремих загроз та ризиків для 

підприємства, які не 

забезпечують відповідну 

реакцію щодо ЕБ 

Без 

змін 

На підприємстві є 

необхідні відпрацьовані 

сценарії протидії в 

різним ризикам та 

загрозам 

На підприємстві у 

наявності є декілька 

сценаріїв дій та 

рішень щодо окремих 

загроз та ризиків для 

підприємства 

Ідентифікація загроз та 

ризиків, які виникають 

для підприємства 

Загрози та ризики, які 

виникають для 

підприємства не 

ідентифікуються та не 

прогнозуються 

Переважна частина загроз та 

ризиків, які виникають для 

підприємства не 

ідентифікуються 

Без 

змін 

Чітка ідентифікація 

загроз та ризиків, які 

виникають для 

підприємства 

Своєчасна іденти-

фікація та прогно-

зування загроз, що 

забезпечує можли-

вість визначити якість 

умов зовнішнього 

середовища, де 

виникає сукупність 

загроз та ризиків 
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Продовження табл. Ж.13 

 
Інформаційний зв'язок 

із іншими підрозділами 

підприємства 

Інформаційний зв'язок з 

іншими підрозділами 

підприємства втрачається 

Інформаційний зв’язок із 

іншими підрозділами 

підприємства щодо 

непостійний, що уповільнює 

управлінську реакцію щодо 

ЕБ підприємства 

Без 

змін 

Інформаційний зв’язок 

встановлено із 

ключовими 

підрозділами 

підприємства 

Концентрація інфо-

рмації у спеціалі-

зованому підрозділі, 

повноцінний інфор-

маційний зв'язок з 

іншими підрозділами  

Спільні дії із іншими 

підрозділами 

підприємства 

Економічної безпека 

забезпечується (з 

урахуванням спеціалізм-

ваного підрозділу) різними 

підрозділами 

Окрема дії щодо економічної 

безпеки виконуються разом з 

іншими підрозділами 

підприємства 

Без 

змін 

Ключові дії щодо 

економічної безпеки 

виконуються 

спеціалізованим 

підрозділом 

Всі дії та функції 

щодо економічної 

безпеки зосеред-

жується у спеціалі-

зованому підрозділі 

Взаємодія служби 

(відділу) економічної 

безпеки із іншими 

підрозділами 

підприємства  

Часткова взаємодія служби 

(відділу) економічної 

безпеки із іншими 

підрозділами підприємства 

Служба (відділ) економічної 

безпеки взаємодіє з окремими 

підрозділами підприємства 

Без 

змін 

Ключові підрозділи 

підприємства 

взаємодіють із служби 

(відділу) економічної 

безпеки 

Повна взаємодія 

служби (відділу) 

економічної безпеки 

із іншими підрозділа-

ми підприємства 

Кількість фахівців, 

задіяних для 

забезпечення взаємодії 

з іншими підрозділами 

У спеціалізованому 

підрозділі не виділяються 

фахівці для забезпечення 

взаємодії з іншими 

підрозділами   

Кількість фахівців задіяних 

для забезпечення взаємодії з 

іншими підрозділами є 

непостійним та така 

взаємодія є неповноцінною 

Без 

змін 

Ключові фахівці задіяні 

для забезпечення 

взаємодії з іншими 

підрозділами 

У спеціалізованому 

підрозділі кожний 

фахівець задіяний для 

забезпечення 

взаємодії з іншими 

підрозділами   

Втручання у роботу 

інших підрозділів 

підприємства 

Обмежене втручання у 

роботу інших підрозділів 

підприємства 

Нерегулярне втручання у 

роботу інших підрозділів 

підприємства 

Без 

змін 

Втручання у роботу 

інших підрозділів 

підприємства тільки у 

разі необхідності 

Можливість прямого 

втручання у роботу 

інших підрозділів 

підприємства 

Кількість підрозділів 

залучених для 

забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства 

Інші підрозділи не залучені 

для забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства 

Кількість підрозділів 

залучених для забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства змінюється 

залежно від потреби  

Без 

змін 

Головні підрозділи 

підприємства залучені 

для забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства 

Всі підрозділи 

підприємства 

залучені для 

забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства 
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Таблиця Ж.14 

Симптомокомплекс діагностики пріоритизації як консеквенту трансформації СЕБП 

Симптом Міра вираженості 

 -2 -1 0 +1 +2 
Суб’єктивне 

сприйняття 

об’єктивних кількісних 

оцінок ризику та 

загрози 

Управлінські рішення щодо 

ЕБ приймаються на основі 

суб’єктивного сприйняття 

об’єктивних кількісних 

оцінок ризику та загрози 

Підвищення суб’єктивного 

сприйняття об’єктивних 

кількісних оцінок ризику, що 

веде до зміни діяльнісної 

реакції системи економічної 

безпеки на ризики та загрози 

Без 

змін 

Окремі управлінські 

рішення щодо ЕБ 

приймаються на основі 

рекомендацій 

спеціалізованого 

підрозділу 

Всі управлінські 

рішення щодо ЕБ 

приймаються на 

основі об’єктивних  

оцінок та рекомен-

дацій спеціалізова-

ного підрозділу 

Домінування функцій й 

завдань щодо 

забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства у складі 

інших завдань в 

діяльності 

підприємства 

Функції й завдання щодо 

забезпечення економічної 

безпеки підприємства не 

мають впливу взагалі 

Окремі функції та завдання 

щодо забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства мають 

домінуючий вплив у складі 

інших завдань в діяльності 

підприємства 

Без 

змін 

Ключові функції та 

завдання щодо 

забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства мають 

домінуючий вплив у 

складі інших завдань в 

діяльності підприємства 

Повне домінування 

функцій й завдань 

щодо забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства у складі 

інших завдань в 

діяльності 

підприємства 

Пріоритетність 

економічної безпеки в 

діяльності 

підприємства 

Повне ігнорування 

економічної безпеки 

внаслідок низької 

обізнаності керівництва та 

власників підприємства  

Нехтування економічною 

безпекою внаслідок низької 

обізнаності керівництва та 

власників підприємства про 

неї 

Без 

змін 

Економічна безпека є 

одним із пріоритетів у 

діяльності підприємства 

Визнання економіч-

ної безпеки 

підприємства першим 

пріоритетом у 

діяльності  

Рівень імплементації 

економічної безпеки в 

систему управління 

підприємством 

Імплементації в систему 

управління підприємством є 

низькою або відсутньою 

взагалі 

Імплементації як пріоритету в 

систему управління 

підприємством є незначною. 

Без 

змін 

Імплементації як 

пріоритету в систему 

управління 

підприємством є 

незначною 

Імплементації еконо-

мічної безпеки є 

високим 
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Статус СЕБП серед 

інших функціональних 

підсистем підприємства 

СЕБП не виконує свої 

безпекозабезпечувальні 

функції у діяльності 

підприємства серед інших 

функціональних підсистем 

підприємства 

СЕБП не виконує ключову 

роль у діяльності 

підприємства серед інших 

функціональних підсистем 

підприємства 

Без 

змін 

СЕБП виконує ключову 

роль у діяльності 

підприємства 

Кон’югація СЕБП і 

системи управління 

підприємством. 

Схильність до ризику 

та його сприйняття 

особами, які 

приймають рішення 

Суб’єктивне сприйняття 

об’єктивних кількісних 

оцінок ризику, що веде до 

зміни діяльнісної реакції 

системи економічної 

безпеки на ризики та 

загрози 

Суб’єктивне сприйняття 

особами, які приймають 

рішення окремих об’єктивних 

кількісних оцінок ризику 

Без 

змін 

Головною метою 

сприйняття 

відповідними особами 

загрози та ризиків є не 

максимізація рівня 

економічної безпеки, а 

досягнення певного 

рівня захищеності 

Визнання 

об’єктивності оцінок 

та прагнення еконо-

мічної безпеки досяг-

нення значення екст-

ремумів певних пока-

зників до певного рі-

вня захищеності 

Мотивація персоналу 

щодо забезпечення 

економічної безпеки 

Персонал підприємства не 

приймає участь у 

забезпечення економічної 

безпеки, та готовий брати 

участь у її забезпеченні  

Окремі фахівці підприємства 

готова брати участь у 

процесах забезпечення 

економічної безпеки на 

непостійні основі 

Без 

змін 

Переважна більшість 

персонал підприємства 

готова брати участь у 

процесах забезпечення 

економічної безпеки 

Персонал підприємс-

тва повністю мотиво-

ваний на забезпе-

чення економічної 

безпеки, та готовий 

брати участь 

Усвідомленість персо-

налу інших підрозділів 

щодо необхідності за-

безпечення економічної 

безпеки 

Персонал підприємства не 

усвідомлює необхідність 

забезпечення економічної 

безпеки 

Окремі працівники інших 

підрозділів підприємства  ус-

відомлюють необхідність за-

безпечення економічної без-

пеки 

Без 

змін 

Значна кількість персо-

налу усвідомлює необ-

хідності забезпечення 

економічної безпеки 

Персонал підприємс-

тва усвідомлює необ-

хідність забезпечення 

економічної безпеки 

 

Контроль з боку 

керівництва за 

процесами 

забезпечення ЕБ 

підприємства 

Декларативний характер 

діяльності підрозділу із 

забезпечення економічної 

безпеки 

Контроль з боку керівництва 

за процесами забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства залежно від 

потреби 

Без 

змін 

Контроль найбільш 

важливих процесів 

забезпечення ЕБ з боку 

керівництва 

підприємства 

Абсолютизація та 

повний контроль з 

боку керівництва за 

процесами 

забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства 

5
1
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Таблиця Ж.15 

Симптомокомплекс діагностики об’єктивізації як консеквенту трансформації системи економічної безпеки підприємства 

Симптом Міра вираженості 

 -2 -1 0 +1 +2 
Тривалість розроб-

лення рекомендацій та 

інструкцій щодо ЕБ 

підприємства 

Рекомендації та інструкції 

щодо ЕБ розробляються 

значно повільніше із неви-

правданими затягуваннями 

Окремі рекомендації та ін-

струкції щодо ЕБ підприєм-

ства розробляються упові-

льнено із невиправданим 

затриманням 

Без 

змін 

Значна частина рекомен-

дацій та інструкцій щодо 

забезпечення ЕБ розроб-

ляється швидко 

Рекомендації та інстру-

кції щодо ЕБ розробля-

ються та приймаються 

значно швидше 

Укомплектованість 

штату працівників від-

ділу економічної без-

пеки 

Функції працівників відділу 

економічної безпеки вико-

нують працівники інших 

підрозділів 

Штат працівників відділу 

економічної безпеки повні-

стю укомплектований 

Без 

змін 

Кількість працівників від-

ділу економічної безпеки 

дозволяє повноцінно ви-

конувати функції 

Штат працівників від-

ділу економічної без-

пеки повністю укомпле-

ктований 

Якісні характеристики 

персоналу щодо забез-

печення ЕБ підприємс-

тва 

Персонал підприємства не 

має достатнього рівня ква-

ліфікацій та компетентнос-

тей для вирішення питання 

Персонал служби (відділу) 

економічної безпеки не має 

достатньо фахових компе-

тентностей вирішувати пи-

тання щодо забезпечення 

економічної безпеки 

Без 

змін 

Тільки персонал служби 

(відділу) економічної без-

пеки має достатньо фахо-

вих компетентностей ви-

рішувати питання щодо 

забезпечення економічної 

безпеки 

Персонал підприємства 

має достатньо фахових 

компетентностей вирі-

шувати питання щодо 

забезпечення економіч-

ної безпеки 

Фінансування на забез-

печення економічної 

безпеки підприємства  

Розмір фінансування на за-

безпеченням економічної 

безпеки не дозволяє СЕБП 

повноцінно виконувати свої 

безпекозабезпечувальні фу-

нкцій 

Розмір фінансування на за-

безпеченням економічної 

безпеки дозволяють СЕБП 

виконувати окремі безпеко-

забезпечувальні функцій 

Без 

змін 

Розмір фінансування на 

забезпеченням економіч-

ної безпеки дозволяють 

СЕБП виконувати пере-

важну кількість безпеко-

забезпечувальних функ-

цій 

Розмір фінансування на 

забезпеченням економі-

чної безпеки дозволя-

ють СЕБП повноцінно 

виконувати свої безпе-

козабезпечувальні фун-

кцій 

Функціональна відо-

кремленість підрозділу 

із забезпечення еконо-

мічної безпеки 

Рівень повноважень низь-

кий, функціональність під-

розділу є низькою або під-

розділ відсутній взагалі 

Недостатній рівень повно-

важень та функціональної 

відокремленості підрозділу 

із забезпечення економічної 

безпеки 

Без 

змін 

Достатній рівень повно-

важень та функціональної 

відокремленості підроз-

ділу із забезпечення еко-

номічної безпеки  

Високий рівень повно-

важень та функціональ-

ної відокремленості 

підрозділу із забезпе-

чення  безпеки 

5
1
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Продовження табл. Ж.15 

 
Компетенції служби 

(відділу) економічної 

безпеки підприємства 

Не визначені компетенції 

служби (відділу) економіч-

ної безпеки підприємства 

Змінний характер компете-

нції служби (відділу) еко-

номічної безпеки підприєм-

ства 

Без 

змін 

Спільні компетенції слу-

жби (відділу) економічної 

безпеки підприємства з 

іншими структурними 

підрозділами  

Чітко визначені компе-

тенції служби (відділу) 

економічної безпеки 

підприємства 

Самостійність підроз-

ділу, який займається 

питаннями забезпе-

чення економічної без-

пеки 

Визначення відповідного 

суб’єкта, який займається 

питаннями забезпечення 

економічної безпеки, але 

він носить абстрактний ха-

рактер 

Зменшення самостійності 

існування підрозділу 

Без 

змін 

Підрозділу, який займа-

ється питаннями забезпе-

чення економічної без-

пеки має відносну самос-

тійність 

Існування підрозділу як 

самостійної структурної 

одиниці у структурі пі-

дприємства 

Інклюзивність підроз-

ділу із забезпечення 

економічної безпеки у 

систему управління 

підприємством 

Інклюзивність підрозділу із 

забезпечення економічної 

безпеки у систему управ-

ління підприємством на рі-

вні зв’язків є низькою або 

підрозділ відсутній взагалі 

Процес сегрегації підроз-

ділу із забезпечення еконо-

мічної безпеки у систему 

управління підприємством 

на рівні зв’язків 

Без 

змін 

Процес інтеграції підроз-

ділу із забезпечення еко-

номічної безпеки у сис-

тему управління підпри-

ємством на рівні зв’язків 

Процес інклюзії підроз-

ділу із забезпечення 

економічної безпеки у 

систему управління пі-

дприємством на рівні 

зв’язків 

Об’єктивність існу-

вання служби (відділу) 

економічної безпеки 

підприємства 

Рівень загроз та ризиків 

об’єктивно не потребує іс-

нування служби (відділу) чи 

відповідних фахівців еко-

номічної безпеки підприєм-

ства взагалі 

Рівень загроз та ризиків 

об’єктивно потребує наяв-

ності відповідних фахівців 

із забезпечення економічної 

безпеки 

Без 

змін 

Рівень загроз та ризиків 

об’єктивно потребує існу-

вання служби (відділу) 

економічної безпеки під-

приємства, але не потре-

бує повноцінного вико-

нання своїх функцій 

Рівень загроз та ризиків 

об’єктивно потребує 

існування служби (від-

ділу) економічної без-

пеки підприємства та 

повноцінного вико-

нання своїх функцій 

Відповідність служби 

(відділу) економічної 

безпеки рівню ризиків 

та загроз 

Служби (відділу) економіч-

ної безпеки повністю не ві-

дповідає рівню ризиків та 

загроз 

Служби (відділу) економіч-

ної безпеки не відповідає 

рівню ризиків та загроз 

Без 

змін 

Служби (відділу) еконо-

мічної безпеки частково 

відповідає рівню ризиків 

та загроз 

Служби (відділу) еко-

номічної безпеки 

повністю відповідає 

рівню ризиків та загроз  

 

 

 

5
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Таблиця Ж.16 

Симптомокомплекс діагностики патології надмірної пріоритизації економічної безпеки  

як наслідку трансформації СЕБП 

Симптом  Міра вираженості 

0 +1 +2 +3 +4 
Рівень економічної безпеки підприємства є 

головним показником в оцінювання 

результатів діяльності підприємства 

Ні, економічна 

безпека 

розглядається як 

один з важливих, але 

не єдиний пріоритет  

У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже 

завжди 

Завжди 

Рівень економічної безпеки підприємства та 

його зміна є головним критерієм у 

прийнятті управлінських рішень 

Ні, рівень 

економічної безпеки 

береться до уваги, 

але не є головним 

критерієм у 

прийнятті рішень 

У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже 

завжди 

Завжди 

Завдання із забезпечення економічної 

безпеки підприємства мають найвищий 

пріоритет в системі управління 

Ні, завдання із 

забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства не 

мають найвищий 

пріоритет в системі 

управління 

У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже 

завжди 

Завжди забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства мають 

найвищий пріоритет в 

системі управління 

Реалізація функцій в системі управління 

спрямована на забезпечення економічної 

безпеки підприємства  

Ні, реалізація 

функцій в системі 

управління 

неспрямована на 

забезпечення 

економічної безпеки  

У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже 

завжди 

Завжди реалізація 

функцій в системі 

управління 

спрямована на 

забезпечення 

економічної безпеки  

5
2
0
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Продовження табл. Ж.16 

 
Стратегія підприємства орієнтована виключно 

на забезпечення його економічної безпеки  

Ні, стратегія 

підприємства не 

орієнтована 

виключно на 

забезпечення його 

економічної 

безпеки 

У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже 

завжди 

Повністю так, 

досягнення 

інших цілей не 

передбачене  

Організаційна культура та норми поведінки 

працівників підприємства сприяє для 

забезпечення бажаного рівня економічної 

безпеки на всіх етапах його розвитку 

Ні, не сприяє У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже 

завжди 

Повністю сприяє 

забезпеченню 

бажаного рівня 

економічної 

безпеки 

Суб’єктність орієнтації системи економічної 

безпеки на виконання завдань 

Ні, відсутність 

суб’єктності 

У окремих  

ситуаціях 

 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже 

завжди 

Повністю так, 

системи 

економічної 

безпеки має 

суб’єктну 

орієнтацію на 

виконання 

завдань 

Зміна безпекозабезпечувальних функцій у 

зв’язку із зміною пріоритетів 

Не має У окремих  

випадках 

В певній частині 

випадків 

Майже 

завжди 

Так 

 

 

 

 

 

 

5
2
1
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Таблиця Ж.17 

Симптомокомплекс діагностики патології надмірного надсистемного статусу економічної безпеки підприємства  

та підрозділів, які її забезпечують 

Симптом  Міра вираженості 

0 +1 +2 +3 +4 
СЕБП заміщує собою систему управління 

підприємством 

Ні, СЕБП є 

структурним 

підрозділом й 

має відповідні 

повноваження 

Ні, СЕБП є 

відокремленим 

самостійним 

підрозділом, але 

не впливає на 

діяльність інших 

В певній частині 

випадків 

Майже 

завжди 

Завжди 

СЕБП має повноваження щодо 

безпосереднього втручання у діяльність всіх 

підрозділів підприємства 

Ні, 

повноваження 

СЕБП 

обмежуються 

тільки СЕБП 

СЕБП має 

повноваження 

щодо втручання 

у діяльність 

окремих 

підрозділів 

СЕБП має 

повноваження 

щодо втручання 

у діяльність 

значної кількості  

більшості 

підрозділів 

СЕБП має 

повноваження 

щодо втручання 

у діяльність 

переважної 

більшості 

підрозділів 

Так 

СЕБП не підпорядковується керівникові 

підприємства 

Ні, керівник 

СЕБП має статус 

керівника 

структурного 

підрозділу на 

підприємстві 

СЕБП частково 

не 

підпорядковуєтьс

я  

керівникові  

підприємства 

СЕБП частково 

підпорядковуєтьс

я керівникові 

підприємства 

СЕБП 

підпорядковуєть

ся керівному 

органу 

управління 

Так, СЕБП 

підпорядковуєтьс

я власнику 

підприємства 

Повноваження СЕБП невідомі іншим 

підрозділам підприємства 

Ні, 

повноваження 

СЕБП невідомі 

іншим 

підрозділам 

підприємства 

Частина 

повноважень 

відомі іншим  

підрозділам  

підприємства 

В певній частині 

випадків 

Майже 

завжди 

Так, 

повноваження 

СЕБП невідомі 

іншим 

підрозділам 

підприємства 

5
2
2
 



 523 

Продовження табл. Ж.17 

 
Діяльність СЕБП охоплює питання, які 

напряму на економічну безпеку підприємства 

не впливають  

Ні, діяльність 

СЕБП не 

охоплює 

питання, які 

напряму на 

економічну 

безпеку 

підприємства не 

впливають 

У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже 

завжди 

Завжди 

Всі рішення на підприємстві приймаються 

виключно із залученням працівників СЕБП 

Ні, всі рішення 

на підприємстві 

не приймаються 

виключно із 

залученням 

працівників 

СЕБП 

У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Завжди 

СЕБП виконує певні завдання або функції 

паралельно із іншими підрозділами 

підприємства  

Ні, не виконує 

СЕБП виконує 

певні завдання 

або функції 

паралельно із 

іншими 

підрозділами 

підприємства 

У окремих  

випадках 

В певній частині  

випадків 

Майже  

завжди 

Повністю 

Всі дії на підприємстві мають бути попередньо 

погоджені із СЕБП 

Ні, попереднього 

погодження із 

СЕБП дії на 

підприємстві не 

потребують 

У окремих  

випадках 

В певній частині  

випадків 

Майже  

завжди 

Повністю 

 

 

5
2
3
 



 524 

Таблиця Ж.18 

Симптомокомплекс діагностики патології системна відсутність ресурсів для забезпечення діяльності  

системи економічної безпеки підприємства 

Симптом  Міра вираженості 

0 +1 +2 +3 +4 
Наявність збитків внаслідок функціонування 

системи економічної безпеки 

Не має У окремих  

випадках 

В певній частині  

випадків 

Майже  

завжди 

Так 

Відсутність кадрових ресурсів для 

забезпечення діяльності економічної безпеки 

підприємства   

Не має У окремих  

випадках 

В певній частині  

випадків 

Майже  

завжди 

Так 

Відсутність матеріальних ресурсів для 

забезпечення діяльності економічної безпеки 

підприємства   

Не має У окремих  

випадках 

В певній частині  

випадків 

Майже  

завжди 

Так 

Недоотримання прибутку в результаті 

нездійснення підприємством  господарської 

діяльності 

Не має У окремих 

випадках 

В певній частині  

випадків 

Майже  

завжди 

Так 

В бюджеті підприємства не враховано витрати 

на забезпечення ЕБП   

Ні У окремих  

випадках 

В певній частині  

випадків 

Майже  

завжди 

Так 

Витрати на забезпечення економічної безпеки 

підприємства протягом періоду не дозволяють 

повноцінно виконувати свої функції 

Ні У окремих  

випадках 

В певній частині  

випадків 

Майже  

завжди 

Так 

Частка витрат на функціонування СЕБП у 

загальній структурі витрат є невеликою 

Ні У окремих  

випадках 

В певній частині  

випадків 

Майже  

завжди 

Так 

Наявність резервів на забезпечення 

економічної безпеки підприємства 

Не має У окремих  

випадках 

В певній частині  

випадків 

Майже  

завжди 

Так 
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Таблиця Ж.19 

Симптомокомплекс діагностики патології незбалансованість повноважень, обов’язків та завдань підрозділів,  

які забезпечують економічну безпеку підприємства 

Симптом  Міра вираженості 

0 +1 +2 +3 +4 
Незбалансованість повноважень щодо 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства 

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Недостатній контроль над діяльністю інших 

структурних підрозділів підприємства 

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Обмеженість прямого втручання у діяльність 

інших структурних підрозділів підприємства 

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Часткове охоплення діяльності підприємства Ні У окремих 

 ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Необов’язковість виконання завдань щодо 

забезпечення економічної безпеки іншими 

підрозділами підприємства 

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Невідповідність персоналу кваліфікаційним 

вимогам та компетенціям  для забезпечення 

економічної безпеки 

Ні У окремих 

 ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Відсутність чітко визначених обов’язків 

працівників служби (відділу) економічної 

безпеки 

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Окремі підрозділи підприємства протидіють 

забезпеченню економічної безпеки та  не 

визнають повноваження 

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 
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Таблиця Ж.20 

Симптомокомплекс діагностики патології відсутність об’єктивізації  

системи економічної безпеки 

Симптом  Міра вираженості 

0 +1 +2 +3 +4 
Обов’язковість виконання рекомендацій 

щодо забезпечення економічної безпеки 

Ні, виконання 

рекомендацій щодо 

забезпечення 

економічної 

безпеки не є 

обов’язковим 

У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Завжди 

рекомендацій щодо 

забезпечення 

економічної безпеки 

є обов’язковими 

Постановка завдань щодо економічної 

безпеки потребує уточнення суб’єкту їхнього 

виконання 

Ні, постановка 

завдань щодо 

економічної 

безпеки не 

потребує 

уточнення суб’єкту 

їхнього виконання 

У окремих  

випадках 

В певній частині  

випадків 

Майже  

завжди 

Повністю потребує 

уточнення суб’єкту 

виконання завдань 

Наявність посадових осіб з питань 

забезпечення економічної безпеки у 

штатному розкладі підприємства 

Ні, посадові особи 

відсутні у 

штатному розкладі 

У окремих 

 ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Наявність закріплених завдань щодо 

забезпечення економічної безпеки у 

посадових інструкціях персоналу 

підприємства 

Ні, завдання щодо 

забезпечення 

економічної 

безпеки у 

посадових 

інструкціях 

персоналу 

підприємства 

відсутні 

У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

персоналу 

підприємства 

Майже  

у всього 

персоналу 

підприємства 

Так, у посадових 

інструкціях 

персоналу 

підприємства 

закріплені завдання 

щодо забезпечення 

економічної безпеки 

5
2
6
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Продовження табл. Ж.20 

 
Відсутність у складі підприємства 

конкретного суб’єкту, підрозділу, посадових 

осіб, які б на практиці забезпечували 

виконання завдань щодо економічної безпеки 

підприємства 

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Неможливість повноцінно виконувати 

безпекозабезпечувальні функції та 

діяльнісної реакції системи економічної 

безпеки на ризики та загрози, які виникають у 

внутрішньому та зовнішньому середовищі 

підприємства 

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Зменшення самостійності існування 

підрозділу, який займається питаннями 

забезпечення економічної безпеки 

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Суб’єктна невизначеність щодо імплементації 

таких процесів, «розмивання» виконання 

завдань щодо забезпечення економічної 

безпеки підприємства між різними 

підрозділами   

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 
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Таблиця Ж.21 

Симптомокомплекс діагностики патології періодична дискретна увага до питань забезпечення  

економічної безпеки підприємства  

Симптом  Міра вираженості 

0 +1 +2 +3 +4 
Недостатня увага до питань забезпечення 

економічної безпеки 

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Акцент виключно на економічній безпеці без 

уваги до інших аспектів діяльності 

підприємства 

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Відсутність системної роботи щодо виявлення 

та протидії загрозам 

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Часткове виконання завдань щодо 

забезпечення економічної безпеки 

Ні У окремих 

 ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Безпекозабезпечувальна діяльність на 

підприємстві проводиться періодично та не 

виконується в повному обсязі 

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Нерегулярне виконання функцій щодо 

забезпечення економічної безпеки 

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Постійна зміна визначення об’єктів безпеки Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Відсутність уваги до питань щодо 

забезпечення економічної безпеки з боку 

керівництва або власників підприємства 

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 
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Таблиця Ж.22 

Симптомокомплекс діагностики патології декларативний характер функціонування  

системи економічної безпеки підприємства 

Симптом  Міра вираженості 

0 +1 +2 +3 +4 
Діяльність конкретного суб’єкту, підрозділу, 

посадових осіб щодо забезпечення економічної 

безпеки обмежена 

Ні, діяльність не 

обмежена 

У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Ігнорування або нехтування економічною 

безпекою внаслідок низької обізнаності 

керівництва та власників підприємства про неї 

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Відсутність механізмів захисту та реакції 

системи економічної безпеки підприємства на 

ризики та загрози 

Не має У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Охорона функція є головною в діяльності 

СЕБП 

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Недостатній рівень компетенцій служби 

економічної безпеки для вирішення питань 

щодо забезпечення економічної безпеки 

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Вирішення мінімальних необхідних завдань 

щодо забезпечення економічної безпеки 

підприємства 

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Система економічної безпеки має формальний 

та абстрактний характер функціонування або 

відсутня взагалі 

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 

Відсутність сценаріїв дій та рішень щодо 

забезпечення економічної безпеки  

Ні У окремих  

ситуаціях 

У значній 

кількості 

ситуацій 

Майже  

завжди 

Так 
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Таблиця Ж.23 

Узагальнена оцінка прояву патологій системи економічної безпеки підприємства 

за результатами здійснених трансформацій 

 
Патологія Максимальна  

кількість балів 

Відносна оцінка 

по одиничній 

шкалі 

Якісна 

оцінка 

Надмірна пріоритизація економічної 

безпеки 

   

Надмірний надсистемний статус 

економічної безпеки підприємства 

та підрозділів, які її забезпечують 

   

Системна відсутність ресурсів для 

забезпечення діяльності системи 

економічної безпеки підприємства 

   

Незбалансованість повноважень, 

обов’язків та завдань підрозділів, які 

забезпечують економічну безпеку 

підприємства 

   

Відсутність об’єктивізації системи 

економічної безпеки 

   

Періодична дискретна увага до 

питань забезпечення економічної 

безпеки підприємства 

   

Декларативний характер 

функціонування системи 

економічної безпеки підприємства 
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Додаток З 

Результати діагностування трансформацій СЕБП на підприємствах 

Таблиця З.1 

Оцінювання функціональної наповненості системи економічної безпеки ПАТ «Запоріжсталь» (на кінець 2015 року) 

Оцінювання функціональної наповненості системи економічної безпеки  

ПАТ «Запоріжсталь» 

Функції 
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Загрози 2,67 3,78 3,78 2,56 3,11 2,56 2,56 2,33 3,67 3,11 3,11 3,11 2,56 1,44 

Ризики 3,11 3,56 4,44 2,33 3,33 3,44 1,67 2,56 3,89 3 2,56 3,11 2,67 1 

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

Персонал 3,56 4,33 4,33 3,67 3,44 2,67 4,33 1,67 3,56 2,56 4,33 2,56 3,11 3,44 

Технології 4,22 4,44 4,44 3,11 3,78 3,67 2,56 3,11 4,22 3,11 2,67 3,11 2,89 3,11 

Інтелектуальна власність 3,44 3,33 3,33 3,11 3,44 2,56 3,11 1,44 3,44 2,22 2,56 3,89 3,11 3,33 

Активи 4,22 3,89 3,89 3,44 3,56 3,44 3,89 3,78 4,11 3,44 1 3,44 3,44 3,44 

Репутація та імідж 3,44 3,11 3,44 2,33 3,67 4,33 3,44 3,44 2,56 3,11 1,44 3,67 3,67 2,67 

Інформаційні потоки 3,67 3,56 3,11 3,56 2,22 3,67 2,67 3,11 3,89 2,67 1,22 3,44 1,67 2,33 

Контрагенти 3,44 3,89 3,67 3,67 2,22 3,44 2,33 3,33 3,11 1 3,44 2,67 3,67 2,56 

Інсайдери 3,11 3,11 3,44 3,44 2,56 3,11 2,33 2,56 3,67 2,56 2,56 2,33 2,33 1,67 

Стейкхолдери 2,56 3,78 2,67 2,33 1,67 2,33 1,44 2,33 3,78 1,22 2,11 2,56 1,67 1,67 

Конкуренти 3,11 3,89 2,33 2,56 2,11 3,56 1,67 2,56 3,89 1,67 1,44 2,33 2,33 1,78 

Контактні аудиторії 2,67 3,44 3,11 2,67 2,33 2,67 2,33 1,67 3,44 2,33 1,44 3,44 3,44 1,86 
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Таблиця З.2 

Оцінювання функціональної наповненості системи економічної безпеки ПАТ «Запоріжсталь» (на кінець 2016 року) 

Оцінювання функціональної наповненості системи економічної безпеки  

ПАТ «Запоріжсталь» 

Функції 

 

 

 

 

 

Об’єкти П
л
ан

у
ва

н
н

я 

А
н

ал
іт

и
ч
н

а 

О
б

л
ік

о
ва

 

П
р
о
гн

о
зу

ва
н

н
я 

К
о
н

тр
о
л
ь 

О
р
га

н
із

ац
ія

 

Р
ег

у
л
ю

ва
н

н
я 

Ц
іл

еп
о
к
л
ад

ан
н

я 

М
о
н

іт
о
р
и

н
г 

Н
о
р
м

ат
и

ві
за

ц
ія

 

Ф
о
р
м

ал
із

у
в
ан

н
я 

П
о
п

ер
ед

ж
у
в
ал

ьн
а 

М
о
ти

в
ац

ія
 

А
д

ап
та

ц
ія

 

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

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

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

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

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

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

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

Репутація та імідж 3,33 3,67 3,67 2,56 3,11 3,33 2,56 2,56 3,11 2,33 3,11 2,67 2,56 1,86 

Інформаційні потоки 3,33 4,44 3,44 3,11 3,67 4,11 2,67 3,67 3 2,22 1,67 2,56 2,67 3,11 

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

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

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

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

Контактні аудиторії 3,11 3,78 3,11 3,33 2,67 2,56 2,56 2,33 3,89 2,33 1,22 3,33 2,56 1,22 
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Таблиця З.3 

Оцінювання функціональної наповненості системи економічної безпеки ПрАТ «НКМЗ» (на кінець 2015 року) 

Оцінювання функціональної наповненості системи економічної безпеки  

ПАТ «НКМЗ» 

Функції 
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Загрози 2,67 3,11 3,11 1,67 2,56 2,33 2,22 2,56 3,67 2,67 2,33 1,22 3,11 1,22 

Ризики 3,11 3,44 3,44 1,44 1,67 2,33 2,67 3,67 3 2,22 1,67 3,11 2,67 3,11 

Ресурси 3,89 3,89 3,67 2,67 3,11 3,44 3,11 2,67 3,11 2,67 2,56 2,33 3,11 2,56 

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

Технології 3,33 3,78 2,56 2,67 2,33 3,33 2,56 1,22 2,56 2,67 2,33 2,33 2,33 2,33 

Інтелектуальна власність 3 2,56 3,11 2,67 3,33 3,11 2,67 2,22 3,33 2,56 3,67 2,67 1,67 2,22 

Активи 3,56 3,44 3,67 3,67 3,11 2,67 3,89 2,67 2,33 3,33 2,56 3,11 1,78 2,56 

Репутація та імідж 3,33 2,56 3,11 2,22 1,22 3,89 3,44 2,56 1,22 2,56 1,78 3,11 1,86 1,44 

Інформаційні потоки 3,67 3,11 3,67 2,56 1,67 3,89 2,89 1,22 3,11 2,22 3,44 2,56 2,33 1,22 

Контрагенти 3,67 3,67 2,33 2,33 1,78 3,11 3,44 2,67 3,44 2,67 2,67 3,11 2,67 1,44 

Інсайдери 2,22 2,89 3,11 1,44 2,56 2,67 2,22 2,33 2,33 2,89 2,22 2,89 2,33 1,44 

Стейкхолдери 1,67 1,86 1,86 1,44 1,86 2,56 2,67 1,67 1 2,33 1 1,22 2,89 1 

Конкуренти 3,33 3,67 2,56 2,33 1,44 1,67 2,22 2,22 3,11 3,11 1,44 3,44 2,56 2,56 

Контактні аудиторії 2,22 2,56 2,67 1,22 1 3,33 2,56 2,33 2,67 3,11 2,22 2,89 2,67 1,44 
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Таблиця З.4 

Оцінювання функціональної наповненості системи економічної безпеки ПрАТ «НКМЗ» (на кінець 2016 року) 

Оцінювання функціональної наповненості системи економічної безпеки  

ПАТ «НКМЗ» 

Функції 
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Загрози 3,11 2,33 2,56 2,33 2,33 2,22 3,67 3,11 3,67 2,33 1,44 2,33 2,33 3,11 

Ризики 3,44 2,33 2,67 1,67 2,56 2,67 3,44 2,56 2,89 2,56 1 2,56 2,67 2,56 

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

Персонал 3,67 3,11 3,11 2,89 2,33 2,56 4,11 4,33 3,67 2,67 3,44 1,67 2,67 2,33 

Технології 3,78 3,33 3,33 2,33 3,67 2,56 3,44 2,67 2,56 3,67 3,11 3,11 2,33 2,22 

Інтелектуальна власність 2,56 2,56 2,56 3,67 1,44 2,67 2,89 2,56 2,56 2,56 3,33 1,44 2,22 1,44 

Активи 3,44 3,67 3,33 2,56 3,44 3,11 3,78 1 3,78 3,44 3,44 3,78 3,11 3,44 

Репутація та імідж 2,56 3,89 3,89 1,78 3,11 3,44 2,56 1,44 2,89 2,67 2,67 3,44 2,56 3,11 

Інформаційні потоки 3,11 3,89 3,89 3,44 1,67 2,89 3,78 1,22 3,89 2,56 2,33 3,11 2,67 1,67 

Контрагенти 3,67 3,11 3,11 2,67 1,78 3,44 2,33 3,44 3,78 2,67 3,78 3,33 3,11 1,78 

Інсайдери 2,89 2,67 2,67 2,22 1,86 2,22 1,67 2,56 2,56 1,86 1,67 2,56 1,86 1,86 

Стейкхолдери 1,86 2,56 2,56 1 1 2,67 1,44 2,11 1,44 1,22 1,67 2,33 1,44 1 

Конкуренти 2,56 1,67 2,56 1,44 1,44 2,22 2,56 1,44 3,89 2,89 1,78 2,56 2,22 1,44 

Контактні аудиторії 2,56 3,33 3,33 2,22 1,22 2,56 2,56 1,44 2,33 2,67 1,86 1,67 2,56 1,22 

 

 

5
3
4

4
 



 535 

Таблиця З.5 

Оцінювання функціональної наповненості системи економічної безпеки ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»  

(на кінець 2015 року) 

Оцінювання функціональної наповненості системи економічної безпеки  

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» 

Функції 
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Загрози 2,6 3 3,6 3,4 2,6 2,4 2 2,4 3,2 2,4 2 3,4 1,4 1,8 

Ризики 2,6 2,8 3,4 3,6 2,6 2,4 2 3 3,2 2,4 2 3,6 1,4 1,8 

Ресурси 3,6 3 3,4 3,8 2,8 2,6 2 3,2 3,8 2,6 3,6 3,8 3,4 2,6 

Персонал 3,4 3,6 3,6 3,8 2,8 2,6 2,8 3 4 2,6 2,8 3,4 2,4 2,6 

Технології 2,6 3,4 3,2 3,2 2,6 2,4 2 1,8 3 2,4 2 3,6 1,6 1,6 

Інтелектуальна власність 1,6 3,4 3,8 1,6 1,4 1,8 1,8 1 1,2 1,6 1,4 3,8 0,8 0,8 

Активи 3,6 3,8 3,6 2,6 3,4 3,4 3,6 3 3 4 3,8 3,8 4 3,4 

Репутація та імідж 1,6 3 2 2,2 1,6 1,4 1,4 1 2,6 2,2 2 3,6 1,6 2 

Інформаційні потоки 1,2 3,4 1,4 2,2 2 1,8 1,8 1 2,2 1,8 1,6 3,8 1,4 1,4 

Контрагенти 1 3,5 3,8 1 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 3,4 0,6 0,6 

Інсайдери 1 2,25 1,6 1 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 2,25 0,8 0,8 

Стейкхолдери 0,8 1,5 1,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 1,5 0,8 0,8 

Конкуренти 0,8 2,75 0,4 1,6 2 1,2 1,4 1 2,4 1,6 1,4 2,75 1 0,8 

Контактні аудиторії 2,8 3 2,6 2,2 1,2 1,4 1 1,8 3 2,4 2 3,2 3,2 2,6 
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Таблиця З.6 

Оцінювання функціональної наповненості системи економічної безпеки ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»  

(на кінець 2016 року) 

Оцінювання функціональної наповненості системи економічної безпеки  

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» 

Функції 
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Загрози 2,6 3 3,4 3,4 2,6 2,4 2 2,4 3,2 2,4 2 2,2 1,4 1,8 

Ризики 2,6 3,4 3,8 3,6 2,6 2,4 2 3 3,2 2,4 2 2,2 1,8 1,8 

Ресурси 3,6 3,2 3,6 4,2 2,8 3,2 2 3,2 3,8 2,8 2 3 2,6 2,8 

Персонал 3,6 3,4 3,4 3,8 2,8 3,4 2,8 3 4 2,8 2,4 2,6 2,4 2,6 

Технології 2,6 3,6 3 3,2 2,6 2,4 2 2 3 2,4 2 1,8 1,6 1,6 

Інтелектуальна власність 3,4 3,8 1,4 1,6 1,4 1,8 1,8 1,2 1,4 1,6 1,4 0,8 0,8 0,8 

Активи 3 4 4,2 3,8 4 4 3,4 3,8 3,4 3,4 1,6 3,2 3,8 2,8 

Репутація та імідж 1,6 1,6 3,4 2,2 1,6 1,4 1,4 1,2 2,6 2,2 2 2 2 2 

Інформаційні потоки 1,2 3,4 3,6 2,2 2 1,8 1,8 1 2,2 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 

Контрагенти 3,6 4,2 3,6 3,4 3,4 0,8 3,2 2,6 2,4 0,8 1 0,6 0,6 0,8 

Інсайдери 1 2,2 2,6 1 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 1 1 0,8 0,8 1 

Стейкхолдери 1 1,8 2,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 1 1 0,8 0,8 1 

Конкуренти 1 4 2,6 2,4 2,2 1,2 1,6 1 2,4 1,8 2,6 2,4 2,4 0,8 

Контактні аудиторії 2,6 3,4 3 3,2 2,4 2 2 3 1,6 1,2 1 1 1 1 
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Таблиця З.7 

Оцінювання функціональної наповненості системи економічної безпеки ПрАТ «Рубiжанський картонно-тарний комбінат» 

(на кінець 2015 року) 

Оцінювання функціональної наповненості системи економічної безпеки  

ПАТ «Рубiжанський картонно-тарний комбінат» 

Функції 
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Загрози 2,60 3,00 2,00 3,60 2,40 2,40 2,20 2,40 3,20 2,80 2,20 2,60 1,60 2,40 

Ризики 2,60 3,20 2,00 3,80 2,40 2,20 2,00 3,00 3,00 2,60 2,00 2,60 1,60 2,40 

Ресурси 3,80 3,20 2,60 3,60 2,80 3,00 2,40 2,80 4,00 3,00 2,00 3,00 3,20 3,00 

Персонал 3,80 3,40 2,40 3,80 2,80 3,00 2,40 2,40 4,00 3,00 2,00 2,80 3,00 3,00 

Технології 2,80 2,80 1,60 3,40 2,40 2,40 2,00 1,20 3,00 2,60 2,20 2,00 2,00 2,20 

Інтелектуальна власність 2,60 2,80 1,80 1,60 1,60 1,80 1,80 1,40 1,60 2,00 1,80 1,40 1,40 1,40 

Активи 3,00 3,40 2,20 2,20 1,80 1,80 1,80 1,40 2,80 2,80 2,20 2,00 2,00 2,00 

Репутація та імідж 2,00 2,20 1,60 2,40 1,80 1,80 1,80 1,40 2,60 2,60 2,20 2,60 1,80 2,60 

Інформаційні потоки 1,80 2,20 1,20 2,20 1,80 1,80 1,80 1,40 2,40 2,20 1,80 2,00 2,00 2,00 

Контрагенти 2,00 1,80 1,20 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00 1,00 1,40 1,40 1,20 1,20 1,20 

Інсайдери 1,40 1,40 1,00 1,20 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Стейкхолдери 1,00 1,00 0,80 1,00 0,60 0,80 0,80 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Конкуренти 1,60 1,40 1,00 1,80 1,80 1,00 1,20 1,00 2,80 2,40 1,80 2,00 1,80 1,40 

Контактні аудиторії 1,60 1,60 1,20 1,00 1,40 1,00 1,20 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,40 
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Таблиця З.8 

Оцінювання функціональної наповненості системи економічної безпеки ПрАТ «Рубiжанський картонно-тарний комбінат» 

(на кінець 2016 року) 

Оцінювання функціональної наповненості системи економічної безпеки  

ПАТ «Рубiжанський картонно-тарний комбінат» 

Функції 
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Загрози 3 3 3 2,2 1,6 1,6 1,4 1,4 3 2 2 3 1,6 2,2 

Ризики 3 2,6 2,4 2,2 1,6 1,6 1,4 1,8 3 2 2 3 1,8 1,6 

Ресурси 4,4 3,8 3,6 4 3 2,6 2 2,6 3,8 2,6 2 3,4 3,2 3,2 

Персонал 3,8 3,8 3 3,2 3 3,8 2,6 4,6 4 2,6 2 3,2 3 3,2 

Технології 3,2 3 1,6 2,8 3 2,8 2,6 2,2 3,6 2 2 2,8 2,8 2,2 

Інтелектуальна власність 2,4 2,2 3 2,4 2,4 2 2 1,4 2 1,6 1,6 1,4 2 2 

Активи 3,8 3,2 3 3,4 3 2,2 3,4 1,6 3 1,6 1,6 1,8 3 3 

Репутація та імідж 3,4 3 2,2 1,8 1,8 1,6 1,6 2,8 3 2,6 2,6 2,4 1,8 3 

Інформаційні потоки 3 2,2 2 2 2,2 2,6 2,6 2 2,2 2 2 1,6 1,6 2,2 

Контрагенти 2,4 2,8 1,8 1,6 1,6 2,2 2,2 1,4 2 1,4 1,6 2 1,4 1,6 

Інсайдери 1,6 2,4 1,8 1 1 1,6 1,6 0,8 2 0,8 1 0,8 1,4 1,6 

Стейкхолдери 1 1 1,2 0,8 1 1 1 0,8 0,8 1 1 1,4 1,4 0,4 

Конкуренти 2,2 2,2 2,6 1,8 1,8 1,4 2,8 1,2 2,8 1,8 1,2 1,4 1,4 0,8 

Контактні аудиторії 2 2,8 1,2 1 1 1 1 0,8 2 1 1 1,6 2,2 1 
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Таблиця З.9 

Оцінювання функціональної наповненості системи економічної безпеки ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» 

(на кінець 2015 року) 

Оцінювання функціональної наповненості системи економічної безпеки  

ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» 

Функції 
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Ц
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о
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о
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Загрози 2,25 3,75 2,75 2,5 0,5 2,25 0,25 0,75 3,5 0,5 1 3,25 0,5 2,5 

Ризики 3 3,5 2,75 2,25 0,5 2 0,25 1,25 3,5 0,5 1 3,25 0,5 2,5 

Ресурси 4,25 4,25 4,5 3,5 3,75 2,5 3,5 2,75 4 2,75 2,25 2,25 1 1,25 

Персонал 3,75 3,25 2,5 2,75 4 3,75 3,5 3 3,5 3,5 2,25 4 3,5 3,25 

Технології 3,5 3,5 3 2,75 3,25 2,5 2,75 2,5 2,75 2 1,5 2,75 1 3,25 

Інтелектуальна власність 3,25 3,25 3,75 2,5 2,75 2 2,5 2,5 3 2,75 1,75 2 2 2 

Активи 4 3,75 3,75 3,5 3,25 2,75 3,25 3 3,75 3,25 2,75 2,75 1,25 2,25 

Репутація та імідж 2,75 3,75 1,5 1,25 2 1,75 2,25 1,75 3 1,25 1,25 1 1,75 1,25 

Інформаційні потоки 3,25 3,25 1,5 1,25 2,5 2,25 3 1,75 3,75 2 1,5 1,5 0,5 1 

Контрагенти 3 2,75 2,75 1,25 1,75 2,25 2,25 1 2,75 0,75 1 1,5 0,25 2 

Інсайдери 2,25 1,5 2,25 0,75 1,25 1,25 1,5 0,75 1,5 0,25 0,75 1 0,25 0,5 

Стейкхолдери 1 1 0,75 0,75 0,5 0,75 0,5 1 0,75 0,25 0,5 0,5 0,25 0,75 

Конкуренти 3,25 2,5 2 1,75 2 1,25 1,75 0,5 3,75 0,5 1 1,5 0,5 1,25 

Контактні аудиторії 3,25 2,5 2 1,5 1,25 1 1 1 2,75 0,25 1,5 1,5 0,5 1,25 
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Таблиця З.10 

Оцінювання функціональної наповненості системи економічної безпеки ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» 

(на кінець 2016 року) 

Оцінювання функціональної наповненості системи економічної безпеки  

ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» 

Функції 
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Загрози 3,25 3,5 3,5 3 1,25 1,25 1 1,25 3,5 1,5 1,25 3,25 1,25 3,75 

Ризики 3,25 3,25 3 2,75 1,25 1,25 1 1,5 3,5 1,5 1,25 3,25 1,25 3,5 

Ресурси 4,75 4 4,25 3,75 3,5 2,5 3 2,75 4 3 2,5 3 2 2 

Персонал 4 4 4 3,5 3,75 4 3,25 3,25 3,25 3 2,5 3,75 4,25 3,75 

Технології 4 3,75 3 3 3,25 2,5 2,5 3,25 3,5 2,75 2,5 2,25 2,5 3,5 

Інтелектуальна власність 3,75 3,25 3,75 2,25 2,5 2 2,5 2 2,75 2,5 1,75 2 2 2 

Активи 4,5 3,75 4,25 2,75 2,5 2 3,25 2 3,75 3,5 3 2,5 1,75 2,5 

Репутація та імідж 4 3,25 3,5 2,25 1,5 1,25 1,5 2 3 2,5 2 2 1,75 2 

Інформаційні потоки 3,5 2,75 3 2 2 2,25 2,5 1,5 3,75 2,25 2 2,25 1,5 1,5 

Контрагенти 3,5 3,5 2,75 1,75 1,25 2 2,25 0,75 2,75 1,5 1,5 1,75 1,25 2,25 

Інсайдери 2,25 3 2,25 1,75 0,75 1 1,5 1,5 2,75 1,25 1 1 1,25 1 

Стейкхолдери 1,5 0,75 1,5 0,5 0,75 1 0,75 1,5 0,5 0,75 1 1,25 1,25 1 

Конкуренти 2,75 2,5 2,25 1,75 1,5 1,5 2 1 3,75 1,5 1,5 2,25 1,5 1,5 

Контактні аудиторії 2,5 3,75 2 1 1,25 1,25 1,25 1 2,25 1 1,25 1,5 1,75 1,5 
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Таблиця З.11 

Симптомокомплекс діагностики егресії як консеквенту трансформації СЕБП 

 Міра вираженості 

Симптом ПАТ «Запоріжсталь» ПрАТ «НКМЗ» ТОВ «Луганське 

енергетичне 

об’єднання» 

ПрАТ 

«РКТК» 

ПрАТ 

«Сєвєродонецький 

ОРГХІМ» 

Рух інформації про фактори та загрози 

економічній безпеці підприємства 5,00 5,00 -1,00 2,00 1,00 

Необхідність погодження управлінських 

рішень щодо економічної безпеки 6,00 4,00 5,00 0,00 -4,00 

Повноваження щодо підготовки рішень 

забезпечення економічної безпеки 0,00 1,00 -3,00 -2,00 0,00 

Заходи щодо забезпечення економічної 

безпеки -3,00 -4,00 -2,00 -3,00 -2,00 

Реагування на загрози, які виникають для 

підприємства  4,00 3,00 1,00 4,00 3,00 

Втручання в діяльність структурних 

підрозділів для нейтралізації загроз та 

ризиків в діяльності підприємства -2,00 -4,00 -3,00 -7,00 0,00 

Централізації процесів забезпечення 

економічної безпеки в діяльності одного 

підрозділу. 1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00 

Локалізація процесів із забезпеченням 

економічної безпеки у конкретних 

елементах системи економічної безпеки -1,00 -3,00 0,00 -2,00 1,00 

Концентрація процесів щодо забезпечення 

економічної безпеки підприємства у 

посадових осіб та у конкретних 

підрозділах. 3,00 0,00 2,00 1,00 -4,00 
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Таблиця З.12 

Симптомокомплекс діагностики інгресії як консеквенту трансформації СЕБП 

  Міра вираженості 

Симптом ПАТ «Запоріжсталь» ПрАТ «НКМЗ» ТОВ «Луганське 

енергетичне 

об’єднання» 

ПрАТ 

«РКТК» 

ПрАТ 

«Сєвєродонецький 

ОРГХІМ» 

Тривалість управлінських рішень щодо ЕБ 

підприємства -3,00 -2,00 0,00 -2,00 0,00 

Тривалість управлінської реакції щодо ЕБ 

підприємства 1,00 1,00 1,00 2,00 0,00 

Наявність готових сценаріїв дій та рішень 

щодо окремих загроз та ризиків для 

підприємства -1,00 -1,00 -5,00 -4,00 -4,00 

Ідентифікація загроз та ризиків, які 

виникають для підприємства -1,00 -3,00 -5,00 -4,00 -4,00 

Інформаційний зв'язок із іншими 

підрозділами підприємства 4,00 3,00 -2,00 -1,00 -2,00 

Спільні дії із іншими підрозділами 

підприємства 4,00 4,00 3,00 2,00 2,00 

Взаємодія служби (відділу) економічної 

безпеки із іншими підрозділами 

підприємства  -1,00 -1,00 1,00 0,00 2,00 

Кількість фахівців, задіяних для 

забезпечення взаємодії з іншими 

підрозділами -1,00 -1,00 0,00 -1,00 0,00 

Втручання у роботу інших підрозділів 

підприємства 5,00 4,00 4,00 4,00 3,00 

Кількість підрозділів залучених для 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 
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Таблиця З.13 

Симптомокомплекс діагностики пріоритизації як консеквенту трансформації СЕБП 

 Міра вираженості 

Симптом ПАТ «Запоріжсталь» ПрАТ «НКМЗ» ТОВ «Луганське 

енергетичне 

об’єднання» 

ПрАТ «РКТК» ПрАТ 

«Сєвєродонецький 

ОРГХІМ» 

Суб’єктивне сприйняття об’єктивних 

кількісних оцінок ризику та загрози 4,00 4,00 1,00 1,00 0,00 

Домінування функцій й завдань щодо 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства у складі інших завдань в 

діяльності підприємства 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 

Пріоритетність економічної безпеки в 

діяльності підприємства 0,00 1,00 -1,00 1,00 2,00 

Характеристики та результати діяльності 

підприємства (прибуток, якість продукції, 

частка ринку та ін.) 0,00 0,00 -1,00 0,00 -2,00 

Рівень імплементації економічної безпеки 

в систему управління підприємством 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 

Статус системи економічної безпеки серед 

інших функціональних підсистем 

підприємства -1,00 -1,00 -5,00 -2,00 -2,00 

Схильність до ризику та його сприйняття 

особами, які приймають рішення -1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

Мотивація персоналу щодо забезпечення 

ЕБ 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 

Усвідомленість персоналу інших 

підрозділів щодо необхідності 

забезпечення ЕБ 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 

Контроль з боку керівництва за процесами 

забезпечення ЕБ підприємства -3,00 -3,00 -2,00 -3,00 -2,00 
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Таблиця З.14 

Симптомокомплекс діагностики об’єктивізації як консеквенту трансформації СЕБП   

 Міра вираженості 

Симптом ПАТ «Запоріжсталь» ПрАТ «НКМЗ» ТОВ «Луганське 

енергетичне 

об’єднання» 

ПрАТ «РКТК» ПрАТ 

«Сєвєродонецький 

ОРГХІМ» 

Тривалість розроблення рекомендацій та 

інструкцій щодо ЕБ підприємства 4,00 4,00 -1,00 2,00 2,00 

Укомплектованість штату працівників 

відділу економічної безпеки 1,00 0,00 3,00 0,00 -4,00 

Якісні характеристики персоналу щодо 

забезпечення ЕБ підприємства -1,00 -2,00 -2,00 -3,00 0,00 

Фінансування на забезпечення економічної 

безпеки підприємства  3,00 3,00 3,00 -2,00 4,00 

Функціональна відокремленість підрозділу 

із забезпечення економічної безпеки 0,00 0,00 1,00 -1,00 1,00 

Компетенції служби (відділу) економічної 

безпеки підприємства -1,00 -1,00 -2,00 -3,00 -2,00 

Самостійність підрозділу, який займається 

питаннями забезпечення економічної 

безпеки 4,00 4,00 2,00 2,00 0,00 

Інклюзивність підрозділу із забезпечення 

економічної безпеки у систему управління 

підприємством 0,00 0,00 1,00 -2,00 -2,00 

Об’єктивність існування служби (відділу) 

економічної безпеки підприємства 5,00 5,00 1,00 6,00 2,00 

Відповідність служби (відділу) 

економічної безпеки рівню ризиків та 

загроз -1,00 -1,00 0,00 -1,00 0,00 
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Таблиця З.15 

Узагальнена оцінка прояву патологій системи економічної безпеки підприємства  

за результатами здійснених трансформацій  

(відносна оцінка по одиничній шкалі для досліджуваних підприємств) 

 
Патологія ПАТ «Запоріжсталь» ПрАТ «НКМЗ» ТОВ «Луганське 

енергетичне 

об’єднання» 

ПрАТ «РКТК» ПрАТ 

«Сєвєродонецький 

ОРГХІМ» 

Надмірна пріоритизація 

економічної безпеки 

0,50 0,41 0,39 0,43 0,38 

Надмірний надсистемний статус 

економічної безпеки підприємства 

та підрозділів, які її забезпечують 

0,37 0,31 0,36 0,26 0,30 

Системна відсутність ресурсів для 

забезпечення діяльності системи 

економічної безпеки підприємства 

0,40 0,54 0,73 0,74 0,72 

Незбалансованість повноважень, 

обов’язків та завдань підрозділів, 

які забезпечують економічну 

безпеку підприємства 

0,50 0,71 0,63 0,73 0,67 

Відсутність об’єктивізації системи 

економічної безпеки 

0,25 0,34 0,40 0,38 0,40 

Періодична дискретна увага до 

питань забезпечення економічної 

безпеки підприємства 

0,39 0,52 0,56 0,56 0,49 

Декларативний характер 

функціонування системи 

економічної безпеки підприємства 

0,32 0,47 0,35 0,59 0,66 
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а) оцінка вираженості патологій  б) оцінка вираженості патологій  

СЕБП ПАТ «Запоріжсталь»    СЕБП ПрАТ «НКМЗ» 

 

 
     

      в) оцінка вираженості патологій       г) оцінка вираженості патологій  

                  СЕБП ТОВ «ЛЕО»                            СЕБП ПрАТ «РКТК» 

 

д) оцінка вираженості патологій СЕБП  

ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» 

 

Рис. З.1. Оцінка вираженості патологій СЕБП вітчизняних підприємств 
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Додаток И 

Моделювання трансформацій СЕБП 

 

Таблиця И.1 

Напрями моделювання трансформацій СЕБП  

Напрям 

моделювання 

Зміст напряму моделювання Формалізація завдання 

Реверсний На основі бажаного у 

майбутньому стану системи 

економічної безпеки 

підприємства та, знаючи її 

сьогоднішній стан, визначити 

ті необхідні трансформації, які 

дозволяють перейти від її 

поточного стану до 

майбутнього. 

Для заданого n , який відповідає 

рівню Tn 
за умов заданого наявного 

0  визначити необхідні 1n , 2n  

… 1  та n , 1n  … 1 тощо з 

урахуванням існуючих n , 1n , 1   

та T протягом всього періоду 

трансформацій 

Проектний  На основі відомого 

сьогоднішнього стану системи 

економічної безпеки 

підприємства визначити із 

врахуванням очікуваних 

трансформацій такої системи 

її майбутній стан. 

Для відомого параметрично 

заданого 0  визначити n , який 

дозволяє адекватно реагувати на T, 
 

на основі відомих 1 , 2 … 1n  за 

умов ідеалізації 0  (більш 

простий варіант) або з урахуванням 

можливого впливу  (більш 

складний варіант) 

Сценарний На основі відомого 

сьогоднішнього стану системи 

економічної безпеки 

підприємства визначити різні 

можливі її трансформації, які 

приведуть до певних 

можливих її станів й 

майбутньому, причому кожен 

з таких станів є унікальним. 

Для відомого параметрично 

заданого 0  визначити (всі із 

достатнім ступенем ймовірності)   

можливі у майбутньому , і  

n...21 , якщо інше прямо не 

задано завданнями моделювання, за 

умов різних керованих  За 

умов різних , причому  та 

0  

 

Пояснення до табл. 4.1: 

– стан СЕБП  

– трансформації СЕБП  

 – деформуючий вплив на функціонування та стан СЕБП  

T – вплив загроз різної природи на функціонування підприємства. 
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Таблиця И.2 

Аналіз наявних розробок щодо моделювання трансформацій або синонімічних 

чи пов’язаних із ними об’єктів (узагальнено автором) 

 

Автор Стисла характеристика 

[5] Моделювання змісту процесу управління змінами на основі 

використання методології IDEF 

[359]  

 

Визначення областей проведення змін, організаційно-

структурних, соціальних й економічних параметрів організації, а 

також параметрів системи управління в ході управління змінами. 

Уточнення бажаної динаміки параметрів 

[88] Моделювання на якісному рівні змісту процесу управління 

змінами на основі використання  графічної моделі пов’язаних дій 

з урахуванням фактору спротиву персоналу 

[434 Визначення змісту процедури управління змінами у 

інформаційній системі підприємства, формалізація змісту такого 

управління на основі використання методології IDEF 

[306] Визначення аспектів моделювання щодо моделювання системи 

управління на основі алгоритмічно представленої процедури 

визначення готовності підприємства до змін 

[532] Моделювання системи управління організацією та розвитку 

організаційних процесів у системі управління на основі 

реінжинірингу бізнес процесів із уточненням окремих етапів 

названих моделей, концептуальних та технологічних їхніх 

аспектів 

[140] Моделювання трансформації' національної економіки на основі 

аналізу впливу інституційного середовища на економічне 

зростання та побудови регресійної моделі із декількома змінними 

[509] Моделювання моделювання сталого регіонального розвитку на 

основі розробленого в межах економетричного підходу алгоритму 

з урахуванням умовах трансформаційних зрушень національної 

економіки 

[43] Моделювання вибору окремих видів трансформацій на 

підприємствах автомобільного транспорту на основі розробленого 

алгоритму із послідовним вибором окремих трансформацій 

залежно від впливу проаналізованих факторів 
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Продовження табл. И.2. 

 

Автор Стисла характеристика 

[441, с. 215-

222] 

Моделювання структурних трансформацій економіки України на 

основі побудови залежності ВВП держави від окремих факторів 

(галузевих випусків) із використанням моделі «витрати-випуск» з 

урахуванням валового нагромадження основного капіталу, 

прогнозних обсягів експорту та імпорту та коефіцієнтів 

технологічної кореляції різних країн із Україною 

[348] Моделювання системи моніторингу регіонального управління на 

основі сукупності запропонованих індикаторів розвитку 

морегосподарського комплексу 

[295, с. 132-

151]  

Визначення ефективності структурних трансформацій 

підприємництва на основі показників еластичності щодо 

капіталовкладень, зайнятості та доходу за окремими видами 

економічної діяльності  

[295, с. 152-

167] 

Моделювання бізнес-середовища в умовах інституційних 

трансформацій на основі регресійних залежностей із декількома 

змінними  

[480] Моделювання глибоких змін характеристик підприємства як 

системи (структури, виконуваних функцій, організації 

виробництва, управління процесами виробництва і збута 

продукції тощо) 
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Таблиця И.3 

Характеристика наявних розробок щодо моделювання трансформацій або 

синонімічних об’єктів (узагальнено автором) 

 

Автор Об’єкт моделювання Рівень об’єкту 

моделювання 

Використаний 

інструментарій 

моделювання 

[5] Зміст процесу 

управління змінами  

Мікрорівень  IDEF 

[359]  

 

Процес управління 

змінами 

Мікрорівень Дескриптивний 

аналіз, причинно-

наслідковий аналіз  

[88] Процес управління 

змінами 

Мікрорівень Графічний метод, 

Причинно-

наслідковий аналіз 

[434] Процедура управління 

змінами 

Мікрорівень IDEF 

[306] Система управління Мікрорівень Алгоритмізація 

[532] Система управління Мікрорівень Реінжиніринг бізнес 

процесів 

[140] Трансформація 

національної 

економіки 

Макрорівень  Економетричний 

метод, регресійні 

моделі із декількома 

змінними 

[509] Регіональний розвиток 

з урахуванням 

трансформаційних 

зрушень 

Мезорівень  Економетричний 

метод, 

алгоритмізація 

43] Вибір окремих видів 

трансформацій 

Мікрорівень Алгоритмізація,  

графічний метод 

[441, с. 215-

222] 

Структурні 

трансформації 

економіки 

Макрорівень Модель «витрати-

випуск», 

економетричний 

метод, регресійні 

моделі 

[348] Система моніторингу 

регіонального 

управління 

Мезорівень  Аналітичні моделі, 

індикаторний метод 

[295 с. 132-

151 ]  

Ефективність 

структурних 

трансформацій 

підприємництва 

Макрорівень Аналітичні моделі, 

індикаторний метод, 

структурний аналіз 
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Продовження табл. И.3 

 

Автор Об’єкт моделювання Рівень об’єкту 

моделювання 

Використаний 

інструментарій 

моделювання 

[295 с. 152-

167 ] 

Бізнес-середовище в 

умовах інституційних 

трансформацій 

Макрорівень Регресійні моделі із 

декількома 

змінними 

[480] Характеристики 

підприємства як 

системи ( структури, 

виконуваних функцій, 

організації 

виробництва, 

управління процесами 

виробництва і збута 

продукції 

Мікрорівень Структурний аналіз, 

графічний метод, 

причинно-

наслідковий аналіз 
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Таблиця И.4 

Аналіз наявних розробок щодо моделювання системи економічної безпеки 

різних рівнів  (узагальнено автором) 

  

Автор Стисла характеристика 

[398] Моделювання системи економічної безпеки підприємства на основі 

алгоритмізації процесу моделювання, виділення та характеристики 

сукупності його етапів та побудови у графічній формі системи 

економічної безпеки підприємства у вигляді окремих суб’єктів дії 

всередині підприємства та суб’єктів зовнішнього середовища 

[216] Моделювання системи економічної безпеки держави на основі 

виділення сукупності індикаторів з урахуванням моделей державної 

політики  на основі детального дослідження поняття системи 

економічної безпеки  

[388] Моделювання економічної безпеки підприємства на основі виділення 

основних її функціональних складових та зв’язків між окремими 

функціональними складовими мікро- та макрорівня 

[388] Моделювання загроз системі економічної безпеки держави на основі 

графічного представлення системи економічної безпеки національної 

економіки, визначення її циклічного розвитку та візуалізації впливу та 

зв’язків факторів, джерел та об’єктів загрози 

[27 Моделювання стійкості системи економічної безпеки держави на 

основі цільової функції, визначених індикаторів та множинної регресії  

[447] Моделювання системи фінансово-економічної безпеки підприємства 

на основі уточнення цілей та завдань такої системи, уточнення списку 

найбільш вагомих загроз з боку зовнішнього середовища, та 

складових визначеної системи 

[100] Узагальнення та представлення методологічних засад моделювання 

системи забезпечення фінансово-економічної безпеки із урахуванням 

зазначених напрямів досліджень та уточнених принципів 

моделювання та врахування багатомірності 

[237] Моделювання системи економічної безпеки підприємства як 

організаційної одиниці підприємства на основі домінуючої 

передумови, що підприємство є складною соціальною системою, для 

якої є характерним істотний вплив людського фактора 

[320] Моделювання системи економічної безпеки підприємства на базі 

відношення толерантності (у математичному розумінні) та побудови 

аналітичного опису такої системи 

[296 ] Моделювання системи економічної безпеки комерційного банку на 

основі  уточнення розуміння системи економічної безпеки, побудови у 

графічній формі системи економічної безпеки банку, уточнення 

об’єктів та суб’єктів безпеки для банку  
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Продовження табл. И.4 

 

Автор Стисла характеристика 

[442] Моделювання рівня економічної безпеки підприємства та його 

залежності від окремих показників діяльності підприємства з 

урахуванням часового лагу 

[503] Моделювання рівня загроз різної природи для підприємства та 

управлінської реакції в системі економічної безпеки підприємства на 

такі загрози 

[32] Моделювання системи економічної безпеки підприємства на основі 

визначення елементів такої системи з урахуванням розрахованого 

рівня економічної безпеки підприємства 

[404] Моделювання впливу зовнішніх агентів (органів митного 

регулювання) на систему економічної безпеки підприємства  

[26]  Моделювання економічної безпеки держави у нормативному та 

дескриптивному варіантах  
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Таблиця И.5 

Характеристика наявних розробок щодо моделювання системи економічної 

безпеки різних рівнів  (узагальнено автором) 

 

Автор  Обєкт моделювання  Рівень 

об’єкту 

моделювання  

Використаний 

інструментарій 

моделювання  

[398] Система економічної 

безпеки підприємства 

Мікрорівень  Графічний метод, 

структурний аналіз, 

алгоритмізація 

[216] Система економічної 

безпеки держави  

Макрорівень Індикаторний підхід 

[493] Економічна безпека 

підприємства, окремі 

складові економічної 

безпеки 

Мікрорівень Дескриптивний метод 

[388] Загрози системі 

економічної безпеки 

держави 

Макрорівень Графічний метод, 

причинно-наслідковий 

аналіз 

[27] Стійкість системи 

економічної безпеки 

держави 

Макрорівень Регресійні моделі із 

декількома змінними 

[447] Система фінансово-

економічної безпеки 

підприємства 

Мікрорівень  Нормативний метод, 

контент-аналіз  

[100] Система забезпечення 

фінансово-

економічної безпеки 

Макрорівень 

та 

мікрорівень 

Графічний метод, 

нормативний метод, 

[237] Система економічної 

безпеки підприємства 

Мікрорівень Нечітка логіка, 

нормативний метод 

[320] Система економічної 

безпеки підприємства 

Мікрорівень Структурний метод, 

аналітичний метод, 

системний аналіз 

[296] Система економічної 

безпеки комерційного 

банку  

Мікрорівень Графічний метод, 

структурний аналіз 

[442] Процеси управління 

економічною 

безпекою 

Мікрорівень Двомірні регресії, 

аналітичні моделі, 

сукупність аналітичних 

критеріїв (Дікі-Фулера, 

Гренджера, 
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Продовження табл. И.4 

 

Автор  Обєкт моделювання  Рівень 

об’єкту 

моделювання  

Використаний 

інструментарій 

моделювання  

[503] Загрози в системі 

управління 

підприємством  

Мікрорівень Алгоритмізація, 

графічний метод 

[32] Система економічної 

безпеки підприємства 

Мікрорівень Структурний аналіз, 

контент-аналіз, 

аналітичні методи 

[404] Вплив зовнішніх 

агентів (органів 

митного 

регулювання) на 

систему економічної 

безпеки підприємства 

Макрорівень 

та 

мікрорівень 

Графічний метод, 

сценарний метод, теорія 

ігор, аналітичні моделі, 

структурний аналіз 

[26] Економічна безпека 

держави  

Макрорівень  Методи векторної 

авторегресії, методи 

корекції похибок, 

економетричні методи  
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Таблиця И.6 

Характеристика обмежень моделі трансформацій СЕБП  

Обмеження Сутність 

Залежність надійності 

моделі від часового 

горизонту 

моделювання  

Зростання часового горизонту моделювання зменшує 

надійність моделі. Успішність вирішення завдання 

визначення (моделювання) n  на основі відомого 0  з 

урахуванням очікуваних 1 , 2 … 1n  істотно залежить 

від n і суттєво залежить від кількості та характеру 

впливу  

Залежність надійності 

моделі від 

врахування  

Коректність моделювання істотно залежить від 

врахування всіх складників деформуючого впливу на 

функціонування та стан СЕБП 

Неповнота інформації 

щодо загроз 

підприємству 

Інформація про всі загрози підприємству у 

теперішньому й особливо майбутньому періоді часу з 

урахуванням ентропії у внутрішньому та зовнішньому 

середовищі підприємства, високої турбулентності 

зовнішнього середовища принципово не може бути 

абсолютно повною 

Ймовірна завищена 

оцінка СЕБП 

Під час оцінювання поточного стану СЕБП з боку 

працівників або власників підприємства ймовірною є 

формування завищеної оцінки такої системи  

Суб’єктивність 

оцінювання патологій 

СЕБП 

Під час оцінювання поточного стану системи 

економічної безпеки підприємства з боку працівників 

або власників підприємства ймовірною є формування 

заниженої оцінки проявів патологій через їхнє 

сприйняття як норми 

Дискретний якісний 

характер та 

суб’єктівність 

оцінювання 

консеквентів 

трансформацій 

Оцінювання консеквентів трансформацій проводиться за 

дискретною шкалою на основі шкали Лайкерта із 

застосуванням експертних оцінок, що може приводити, 

по-перше, до завищення оцінок окремих консеквентів, і, 

по-друге, до неадекватного розрізнення проміжних та 

результуючих оцінок через ординальний характер шкали 

оцінювання кожного з консеквентів 

Якісний характер 

вираження 

аргументів та  

консеквентів моделі 

Передбачається, що результати моделювання не 

матимуть кількісної оцінки, а будуть виражені за певною 

шкалою, представлені певними дескрипторами тощо 
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Таблиця И.7 

Характеристика обмежень моделі трансформацій СЕБП  

Обмеження Дії для зменшення впливу обмеження 

Залежність надійності 

моделі від часового 

горизонту моделювання  

Моделювання трансформацій у системі економічної 

безпеки підприємства на середньостроковий термін 

для двох сусідніх станів системи. Спрощення 

завдання моделювання до ситуації 101  і 

визначення необхідних трансформацій у такій 

системі як 011  

Залежність надійності 

моделі від врахування  

Ітеративне періодичне визначення складу, 

характеру та інтенсивності впливу  

Неповнота інформації 

щодо загроз підприємству 

Незалежне оцінювання загроз підприємству на 

теперішній період часу 

Проведення сценарного аналізу загроз у 

майбутньому із виділенням найбільш ймовірних 

загроз. Здійснення заходів щодо превентивного 

зменшення впливу загроз та їхнього уникнення 

Ймовірна завищена оцінка 

системи економічної 

безпеки підприємства 

Залучення зовнішніх незалежних фахівців для 

оцінювання поточного стану системи економічної 

безпеки підприємства. Обов’язкове оцінювання 

функціональності системи економічної безпеки 

підприємства із використанням кількісних 

показників результатів її діяльності 

Суб’єктивність 

оцінювання патологій 

системи економічної 

безпеки підприємства 

Незалежне оцінювання проявів патологій системи 

економічної безпеки підприємства із залученням 

зовнішніх фахівців. Анонімний характер 

оцінювання у разі залучення фахівців підприємства.  

Дискретний якісний 

характер та суб’єктівність 

оцінювання консеквентів 

трансформацій 

Введення проміжних оцінок у використовуваній 

шкалі Лайкерта у разі неадекватності розробленої 

шкали. Анонімний характер оцінювання у разі 

залучення фахівців підприємства. Повторне 

оцінювання у разі отримання полярних часткових 

оцінок консеквентів трансформацій або 

неузгодженості часткових оцінок у групі (може бути 

розрахована на основі коефіцієнтів Кендалла або 

Спірмена) 

Якісний характер 

вираження аргументів та  

консеквентів моделі 

Верифікація залежностей між аргументами та 

консеквентами моделі. Налагодження шкали 

консеквентів відповідно до практичних потреб, що 

можуть виникнути під час використання 

розробленої моделі 
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а) односпрямована трансформація 

а) висхідна (прогресивна); б) низхідна 

(регресивна). 

б) різноспрямована трансформація 

  

в) ступінчаста трансформація 

а) висхідна (прогресивна); б) низхідна 

(регресивна). 

г) Циклічна трансформація 

а) регулярна;  б) прискорювальна;  

в) сповільнена 

  
д) Спіральна трансформація 

а) прогресивна; б) регресивна 

е) Сігмоїдна трансформація  

а) прогресивна; б) регресивна 

  

Рис. И.1. Види трансформацій СЕБП 

(за якісною ознакою) (розроблено на основі [512]) 
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Рис. И.2. Загальна модель трансформації у СЕБП 

(джерело: розроблено автором на основі [437, с. 174]) 
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Таблиця И.8 

Характеристики етапів трансформацій СЕБП  

(розроблено автором з урахуванням [437]) 

Назва етапу Зміст етапу 
Інспиративний 

етап 

Об’єктивні або суб’єктивні передумови трансформації СЕБП. 

Об’єктивні передумови: функціональна криза, порушення системної 

рівноваги, неспроможність виконувати своє призначення, низький 

рівень дієвості, виникнення нових істотних загроз. 

Суб’єктивні передумови: управлінський вплив, рішення керівництва 

або власників підприємства 

Системний етап Пошук рішення системних проблем, переоцінка існуючого стану 

системи економічної безпеки підприємства. Оцінка змісту й 

масштабів кризи або нових загроз для підприємства 

Ситуаційний 

етап 

Функціонування СЕБП здійснюється у ситуаційному режимі через 

відсутність та не сформованість системних реакцій. Діяльність 

системи носить фрагментарний частковий характер. Часто 

функціонування системи здійснюється без належних регламентів 

(вони ще не сформовані) 

Інвазійний етап Вплив зовнішнього середовища та внутрішнього управлінського 

впливу  на зародження (проникнення) ядра нової системи, 

формування нових структурних елементів та зв’язків підсистем 

Діагностичний  

етап 

Неупереджена об’єктивна діагностика  реального стану речей, 

ідентифікація ситуації, його джерел та причин виникнення, 

можливостей і шляхів виходу з кризової ситуації 

Структурний 

етап 

Набуття сукупністю нових елементів СЕБП цілісності, 

домінуванням нових сформованих зв’язків між елементами СЕБП. 

Побудова поки що м’яких функціональних та ієрархічних зв’язків 

всередині системи та між елементами СЕБП й елементами системи 

підприємства в цілому 

Просторова 

трансформація 

Вбудова нової або оновленої системи економічної безпеки 

підприємства в систему підприємства. Формалізація та закріплення 

зв’язків всередині системи. Набуття системою завершеної форми 

Оцінювальний 

етап  

Визначення (емпіричне та аналітичне) здатності нової системи 

економічної безпеки підприємства охопити усі аспекти 

функціонування підприємства, сформувати адекватну відповідь на 

всі нові та існуючі загрози. Переорієнтація уваги та ресурсів від 

змісту системи до забезпечення її функціональності та об’єктів 

економічної безпеки. Аналіз та оцінка результатів функціонування 

системи економічної безпеки підприємства 
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Додаток К 

Моделювання сценаріїв трансформацій системи економічної  

безпеки підприємства 

Таблиця К.1 

Загальна характеристика сценаріїв трансформацій  

СЕБП на основі динаміки функцій та об’єктів  

№ 

з/п 

Сценарій Характеристика сценарію 

1 Екстенсифікація Зростання (просторове й структурне) системи економічної 

безпеки підприємства, ускладнення її діяльності, охоплення 

більшої кількості об’єктів більшою кількістю функцій 

безвідносно зміни суб’єктів та методів, які використовуються 

у системі економічної безпеки підприємства  

2 Концентрація Зростання кількості функцій за умов збереження кількості 

об’єктів або їхнього зменшення. Збільшення управлінської 

уваги, всебічне охоплення обмеженого кола об’єктів у 

системі економічної безпеки 

3 Диверсифікація Зростання кількості об’єктів  за умов збереження кількості 

виконуваних функцій у СЕБП або їхнього зменшення 

4 Збереження стану Кількість об’єктів управлінського впливу та функцій у 

системі економічної безпеки підприємства залишаються без 

змін. Можлива зміна дієвості системи за рахунок зміни 

кількості суб’єктів та перерозподілу завдань між ними, 

якісної та кількісної зміни використовуваного 

інструментарію  

5 Функціональна  

редукція 

Зменшення кількості виконуваних функцій без зміни 

кількості об’єктів у системі економічної безпеки 

підприємства. Функціональне звуження СЕБП. Зменшення 

глибини реакції системи на наявні загрози та ризики щодо 

виділених об’єктів. Здійснення заходів в системі в розрізі 

обмеженої кількості функцій 

6 Об’єктна редукція Зменшення кількості об’єктів у системі економічної безпеки 

підприємства, щодо яких виконується певна кількість 

функцій. Об’єктне звуження СЕБП. Зменшення ширини 

охоплення різних загроз та ризиків, які відносяться до різних 

об’єктів в діяльності підприємства. Концентрація 

управлінської уваги тільки на найбільш важливих об’єктах 

впливу або на таких об’єктах, вплив на які є традиційним та 

звичним для підприємства   

7 Деградація Системне зменшення дієвості системи економічної безпеки 

підприємства за рахунок зменшення кількості охоплених 

об’єктів управлінського впливу та виконуваних щодо таких 

об’єктів функцій 
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 Таблиця К.2 

Переваги й недоліки сценаріїв трансформацій СЕБП 

на основі динаміки функцій та об’єктів  

Сценарій  Переваги щодо функціональності 

СЕБП 
Потенційні недоліки щодо 

функціональності СЕБП 
Екстенсифікація Зростання функціональності СЕБП, 

можливість захисту більшої кількості 

об’єктів. Можливість своєчасного 

виявлення загроз підприємству за 

рахунок здійснення більшої кількості 

функцій 

Необхідність додаткових 

витрат на функціонування 

СЕБП. Необхідність зусиль 

щодо координації діяльності 

СЕБП, що може зменшити її 

дієвість. Необхідність 

опанування нових процедур й, 

можливо, методів роботи для 

забезпечення охоплення всіма 

додатковими функціями  всіх 

додаткових об’єктів у складі 

СЕБП 

Концентрація Підвищення дієвості СЕБП за рахунок 

зростання охоплення існуючих 

об’єктів додатковими функціями 

Необхідність додаткових 

витрат на функціонування 

СЕБП. Необхідність зусиль 

щодо координації діяльності 

СЕБП, що може зменшити її 

дієвість 

Необхідність опанування 

нових процедур й, можливо, 

методів роботи 

Диверсифікація Підвищення дієвості СЕБП за рахунок 

охоплення додаткових об’єктів 

існуючими функціями 

Збереження стану Підтримка існуючого рівня 

функціональності СЕБП, якщо такий 

рівень є достатнім 

Відсутність розвитку СЕБП. 

Неготовність СЕБП реагувати 

на виникнення нових або 

посилення існуючих загроз 

Функціональна  

редукція 

Економія коштів на забезпечення 

СЕБП. Можливість сконцентрувати 

зусилля на обмеженій кількості 

виконуваних СЕБП  функцій 

Зменшення функціональності 

СЕБП, спрощення СЕБП, 

неготовність СЕБП адекватно 

реагувати на загрози з боку 

зовнішнього та внутрішнього 

середовища   
Об’єктна редукція Економія коштів на забезпечення 

СЕБП. Можли-вість сконцентрувати 

зусилля на обмеженій кількості 

об’єктів захисту у складі СЕБП (як по 

групах об’єктів, так і по об’єктах у 

складі кожної групи 

Деградація Економія коштів на функціонування 

СЕБП. Широке залучення інших 

підрозділів до забезпечення 

економічної безпеки підприємства  

Системне зменшення 

функціональності та дієвості 

СЕПБ. Розпорошення завдань 

щодо забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства внаслідок 

можливої їхньої передачі від 

спеціалізованого підрозділу 

іншим функціональним 

підрозділам підприємства 
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Таблиця К.3 

Фактори вибору сценаріїв трансформацій СЕБП на основі динаміки функцій та 

об’єктів у СЕБП 

 Фактори вибору сценарію 
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1 + – + – 0 – + – + – + – + – + – 0 – 0 – 0 + + 0 

2 + – 0 – 0 – + 0 + – + 0 + 0 + – 0 – 0 – 0 + + 0 

3 + – + – 0 – + 0 + – + 0 + – + – 0 – 0 – 0 0 + 0 

4 – 0 – 0 0 0 – 0 – 0 – 0 0 – 0 – 0 0 0 – – – – 0 

5 – 0 – 0 0 0 – 0 – 0 – 0 0 + – 0 – 0 – 0 0 – – 0 

6 – + – + 0 0 – 0 – 0 – 0 0 + – 0 – 0 – 0 0 – – 0 

7 – + – 0 0 0 – 0 – 0 – 0 – + – 0 – + – 0 – 0 – 0 

  

Пояснення до табл. К.3. позначками « » або «  » позначено зростання або відповідно 

зменшення кожного з факторів вибору сценарію; номерами позначено сценарії 1 – 

Екстенсифікація,  2 – Концентрація, 3 – Диверсифікація, 4 – Збереження стану, 5 – 

Функціональна редукція, 6 – Об’єктна редукція, 7 – Деградація; позначками «+», «––» або 0 

позначено доцільність вибору певного сценарію трансформації за умови впливу певного 

фактору, «+» – вибір такого сценарію є доцільним, «––» – вибір такого сценарію є недоцільним; 

«0» така динаміка фактора не впливає на доцільність вибору певного сценарію. 
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Таблиця К.4 

Загальна характеристика сценаріїв трансформацій СЕБП на основі  динаміки 

суб’єктів та методів у складі СЕБП 

Номер 

з/п 

Сценарій Характеристика сценарію 

1 Управлінський 

морфогенез 

Розвиток використовуваних інструментів в СЕБП у 

напряму їхнього збільшення разом із зростання кількості 

суб’єктів у складі такої системи. Розширення міри 

управлінського впливу з боку такої системи. Зростання 

різноманітності управлінських реакцій СЕБП 

2 Суб’єктне 

примноження  

Зростання кількості діючих суб’єктів у складі СЕБП на 

фоні збереження кількості використовуваних методів або 

їхнього скорочення, що може вести до зростання 

кількості випадків управлінського впливу без зміни його 

якості та без зміни різноманітності управлінської реакції 

з боку СЕБП 

3 Інструментальний 

морфогенез 

Зростання кількості використовуваних методів у складі 

СЕБП на фоні збереження кількості суб’єктів у складі 

такої системи або їхнього зменшення, що веде до 

зростання управлінської різноманітності, збільшення 

варіацій управлінської реакції СЕБП без нарощування 

кількісних можливостей управлінського впливу 

4 Збереження стану Кількість суб’єктів у складі СЕБП та використовуваних 

методів залишаються без зміни. Функціональність СЕБП 

може бути змінена лише за рахунок здійснюваних 

функцій та охоплюваних об’єктів у системі 

5 Інструментальна 

редукція 

Зменшення кількості використовуваних методів у складі 

СЕБП на фоні збереження кількості суб’єктів у складі 

такої системи, що веде до зменшення різноманітності 

управлінських реакцій з боку СЕБП, але до виникнення 

додаткових можливостей для дії з боку існуючих у складі 

СЕБП суб’єктів 

6 Суб’єктне 

згортання  

Зменшення кількості суб’єктів у складі СЕБП на фоні 

збереження кількості використовуваних методів у складі 

такої системи, що веде до концентрації виконання таких 

методів обмеженим колом суб’єктів, зростання 

навантаження на кожного з таких суб’єктів  

7 Управлінська  

примітивізація   

Зменшення кількості суб’єктів у складі СЕБП разом із 

зменшенням кількості використовуваних методів, що 

веде до спрощення СЕБП, зменшення різноманітності її 

управлінських реакцій та функціональності 
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Таблиця К.5 

Переваги й недоліки сценаріїв трансформацій СЕБП на основі динаміки 

суб’єктів та методів у складі такої системи  

Сценарій  Переваги щодо 

функціональності СЕБП 

Потенційні недоліки щодо 

функціональності СЕБП 

Управлінський 

морфогенез 

Розширення 

функціональності СЕБП, 

забезпечення її дієвості 

та виконання її 

призначення. 

Забезпечення готовності 

СЕБП виконувати своє 

призначення навіть в 

умовах виникнення 

нових загроз 

Зростання кількості методів та 

суб’єктів у складі СЕБП на 

певний момент часу може 

привести до дискоординації дій 

між окремими суб’єктами, 

інструментальної надмірності, 

витрачання додаткового часу для 

вибору управлінських 

інструментів. Додаткові витрати 

на функціонування СЕБП 

Суб’єктне 

примноження  

Нарощування 

потенціалу СЕБП 

виконувати своє 

призначення за рахунок 

збільшення кількості 

виконавців завдань 

СЕБП. Формування 

управлінських резервів 

виконання завдань 

СЕБП 

Ймовірність дублювання 

повноважень або завдань 

декількох суб’єктів. Ймовірність 

суперечливості дій декількох 

суб’єктів у складі СЕБП та появи 

«білих» плям відповідальності, 

тобто завдань або загроз, які не 

будуть відноситися до 

компетенції наявних субєктів у 

складі СЕБП. Можливість 

внутрішньої конкуренції між 

окремими суб’єктами СЕБП 

Інструментальний 

морфогенез 

Нарощування 

управлінського 

різноманіття СЕБП за 

рахунок використання 

додаткових методів 

управління 

Надмірність управлінського 

інструментарію може вести до 

уповільнення управлінської 

реакції. Необхідність 

додаткового навчання персоналу 

підприємства. Необхідність 

додаткових зусиль для 

координації дій у разі 

використання окремих методів 

управління. Додаткові витрати  
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Продовження табл. К.5 

 

Сценарій  Переваги щодо 

функціональності СЕБП 

Потенційні недоліки щодо 

функціональності СЕБП 

Збереження стану Відсутність додаткових 

затрат та зусиль щодо 

функціонування СЕБП 

Можлива недостатня готовність  

СЕБП виконувати своє 

призначення в умовах посилення 

існуючих або виникнення нових 

загроз  

 Інструментальна 

редукція 

Концентрація на 

обмеженій кількості 

використовуваних 

методів управління є 

передумовою більш 

повного їхнього 

опанування 

 

Зменшення різноманітності 

управлінської реакції СЕБП, 

примітивізація управлінської 

реакції СЕБП. 

Суб’єктне 

згортання  

Концентрація 

повноважень та 

відповідальності. 

Зменшення витрат на 

утримання та 

функціонування СЕБП 

Зменшення потенціалу СЕБП 

виконувати своє призначення за 

рахунок зменшення кількості 

виконавців завдань СЕБП. 

Перенавантаження суб’єктів у 

складі СЕБП 

Управлінська  

примітивізація   

Економія коштів на 

утримання та 

функціонування СЕБП 

Зменшення результативності 

СЕБП, істотне зменшення 

управлінського різноманіття 
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Таблиця К.6 

Фактори вибору сценаріїв трансформацій СЕБП на основі динаміки суб’єктів  

та методів у СЕБП 
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о
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Нові Існуючі Є Немає       Достатня Недостатня 

1 + 0 + 0 + – + – + – – + 

2 + 0 + 0 0 0 + – + – 0 + 

3 + 0 0 0 + – + – + 0 0 + 

4 – 0 – 0 0 – 0 – 0 – 0 – 

5 – 0 – 0 – 0 0 + 0 + 0 – 

6 – 0 – 0 0 – 0 + 0 + 0 – 

7 – 0 – 0 – 0 – 0 – + 0 – 

 

Пояснення до табл. К.6: позначками « » або «  » позначено зростання або відповідно 

зменшення кожного з факторів вибору сценарію; номерами позначено сценарії 1 – 

Управлінський морфогенез,  2 – Суб’єктне примноження, 3 – Інструментальний морфогенез, 4 – 

Збереження стану, 5 – Інструментальна редукція, 6 – Суб’єктне згортання, 7 – Управлінська 

примітивізація  ; позначками «+», «––» або 0 позначено доцільність вибору певного сценарію 

трансформації за умови впливу певного фактору, «+» – вибір такого сценарію є доцільним, «––» 

– вибір такого сценарію є недоцільним; «0» така динаміка фактора не впливає на доцільність 

вибору певного сценарію. 
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Таблиця К.7 

Характеристика пропонованих модельованих трансформацій СЕБП 

Типи 

модельованих 

трансформацій 

СЕБП 

Характеристика трансформацій СЕБП 

Домінантно-

функціональні, 

Трансформації СЕБП представлені більшою мірою зміною 

функцій, здійснюваних у системі, інші елементи системи не 

змінюються або змінюються неістотно  

Домінантно-

об’єктні 

Трансформації СЕБП представлені більшою мірою зміною 

об’єктів, охоплених впливом у системі, інші елементи 

системи не змінюються або змінюються неістотно 

Домінантно-

суб’єктні 

Трансформації СЕБП представлені більшою мірою зміною 

суб’єктів  системи, інші елементи системи не змінюються або 

змінюються неістотно 

Домінантно-

інструментальні 

Трансформації СЕБП представлені більшою мірою зміною 

використовуваних  інструментів, інші елементи системи не 

змінюються або змінюються неістотно 

Комплексні  Трансформації СЕБП більш-менш рівномірно охоплюють  всі 

її елементи, при цьому міра та спрямованість зміни різних 

груп елементів може бути різною 

Нульові (за 

видом елементу 

СЕБП, який 

змінюється) 

Всі елементи СЕБП залишаються майже без змін 

Редукція В цілому трансформації СЕБП спрямовані на зменшення її 

функціональності за рахунок скорочення кількості охоплених 

об’єктів та/або кількості виконуваних функцій, спрощення 

використовуваного інструментарію  

Переорієнтація Функціональність СЕБП змінюється неістотно, при цьому 

обсяг виконуваних функцій зростає щодо одних об’єктів у 

складі СЕБП та порівнювано зменшується щодо інших  

Розвиток В цілому трансформації СЕБП спрямовані на збільшення її 

функціональності за рахунок скорочення кількості охоплених 

об’єктів та/або кількості виконуваних функцій, спрощення 

використовуваного інструментарію 

Суб’єктно-

орієнтовані 

Сутність трансформації переважно полягає у зміні суб’єктів 

(стейкхолдерів, інсайдерів контрагентів) як об’єктів 

управлінського впливу у складі СЕБП та управлінського 

впливу щодо таких суб’єктів 
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Продовження табл. К.7 

 

Типи 

модельованих 

трансформацій 

СЕБП 

Характеристика трансформацій СЕБП 

Інформаційно-

орієнтовані 

Сутність трансформації переважно полягає у зміні 

інформаційних потоків та контактних аудиторій як об’єктів 

управлінського впливу у складі СЕБП та управлінського 

впливу щодо зазначених об’єктів  

Ресурсно-

орієнтовані 

Сутність трансформації переважно полягає у зміні ресурсів 

різної природи як об’єктів управлінського впливу у складі 

СЕБП та управлінського впливу щодо зазначених об’єктів 

Ризико-

орієнтовані 

Сутність трансформації переважно полягає у зміні загроз та 

ризиків як об’єктів управлінського впливу у складі СЕБП та 

управлінського впливу щодо зазначених об’єктів 

Комплексні (за 

кластеризацією 

об’єктів) 

Сутність трансформації полягає у приблизно рівномірних 

змінах щодо всіх об’єктів у складі СЕБП 

 

Нульові (за 

кластеризацією 

об’єктів) 

Зміна факту управлінського впливу щодо різних визначених 

об’єктів у складі СЕБП майже відсутня 

Трансформація 

спеціальних 

функцій 

Сутність трансформації полягає у переважній зміні змісту 

спеціальних функцій, виконуваних СЕБП 

Трансформація 

загальних 

функцій 

Сутність трансформації полягає у переважній зміні змісту 

загальних  функцій, виконуваних СЕБП 

Комплексні Сутність трансформації передбачає зіставну зміну змісту 

реалізовуваних як загальних, так і спеціальних функцій СЕБП 

Нульові (за 

кластеризацією 

функцій) 

Зміна змісту реалізованих загальних та спеціальних функцій 

СЕБП не передбачається або не є суттєвою 
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Менша 

функціональність 

      Більша 

функціональність 

            

Підсистема 

підприємства 

      Надсистема 

підприємства 

    Планований статус СЕБП     

            

Збереження або 

зменшення 

функціональності 

      Посилення 

функціональності 

     

Низька  Агресивність зовнішнього середовища 

підприємства 

 Висока  

            

Збереження або 

цільове 

зменшення 

функціональності 

      Посилення 

функціональності 

            

Зменшується Динаміка агресивності зовнішнього 

середовища підприємства 

Зростає 

            

Збереження або 

цільове 

зменшення 

функціональності 

      Посилення 

функціональності 

            

Задовільні, 

достатні 

Попередні результати функціонування 

СЕБП 

Незадовільні, 

недостатні 

            

Менша 

функціональність 

      Більша 

функціональність 

            

Зменшення Плановані ресурси СЕБП Збільшення 

            

Менша 

функціональність 

      Більша 

функціональність 

            

Зменшення Повноваження СЕБП Збільшення 

            

Рис. К.1. Залежності між виділеними факторами та загальним  

функціональним наповненням цільової матриці СЕБП 

            

 



 571 

Таблиця К.8 

Бальна оцінка факторів, які здійснюють деформуючий вплив на функціонування та стан СЕБП  

 Міра вираження 

Фактор 0 балів 1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів 

Об’єктивні  

фактори 

Висока міра 

бюрократизму на 

підприємстві 

Бюрократизм 

відсутній 

Існують окремі 

незначні прояви 

бюрократизму у 

вигляді затягування 

ухвалення рішень, 

надмірних 

документів, 

тривалого 

узгодження дій та 

заходів 

Існують 

періодичні та сталі  

прояви 

бюрократизму у 

вигляді 

затягування 

ухвалення рішень, 

надмірних 

документів, 

тривалого 

узгодження дій та 

заходів 

Існують системні 

укорінені прояви 

бюрократизму у 

вигляді частого 

затягування 

ухвалення рішень, 

надмірних 

невиправданих 

документів, 

тривалого 

узгодження дій та 

заходів 

Бюрократизм надто 

високий. Рішення 

ухвалюються доволі 

довго. Ускладнений 

документообіг. 

Висока міра 

узгодження всіх дій 

та заходів 

Бюрократизм 

має критичний 

характер. 

Рішення 

ухвалюються 

довго. 

Складний 

документообіг. 

Надмірна міра 

узгодження всіх 

навіть 

найменших дій 

та заходів 

Недостатність 

ресурсів, які 

виділяються на 

функціонування 

системи 

економічної 

безпеки 

підприємства 

Ресурси, які 

виділяються, за 

обсягом та 

структурою є 

повністю 

достатніми для 

функціонування 

СЕБП 

Ресурси, які 

виділяються, за 

обсягом та 

структурою є в 

цілому  достатніми 

для виконання 

головних завдань 

функціонування 

СЕБП 

Ресурси, які 

виділяються, за 

обсягом та 

структурою є в 

достатніми для 

виконання 

більшості завдань 

функціонування 

СЕБП, але для 

частини завдань, 

функцій та/або 

об’єктів у складі 

СЕБП ресурсів не 

вистачає  

Ресурси, які 

виділяються, за 

обсягом є 

достатніми для 

виконання 

частини завдань 

функціонування 

СЕБП, але для 

значної кількості 

завдань, функцій 

та об’єктів у 

складі СЕБП 

ресурсів не 

вистачає 

Ресурси, які 

виділяються, за 

обсягом та 

структурою є 

достатніми для 

успішного 

функціонування 

тільки окремих 

елементів СЕБП та 

виконання окремих 

функцій 

Ресурси, які 

виділяються, за 

обсягом та 

структурою є 

категорично 

недостатніми  

для 

функціонуванн

я СЕБП 

5
7
1
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Невиправдано 

низький статус 

системи 

економічної 

безпеки 

підприємства 

Статус СЕБП є 

адекватним для 

здійснення 

покладених на неї 

завдань 

Статус СЕБП та 

підрозділу, який її 

об’єктивізує, є дещо 

заниженим у 

порівнянні із 

іншими 

функціональними 

підрозділами 

підприємства, що 

проявляється у 

наявності 

повноважень, 

ресурсів, розподілі 

завдань  

Статус СЕБП та 

підрозділу, який її 

об’єктивізує, є 

заниженим у 

порівнянні із 

іншими 

функціональними 

підрозділами 

підприємства, що 

проявляється у 

наявності 

повноважень, 

ресурсів, розподілі 

завдань 

Статус СЕБП та 

підрозділу, який її 

об’єктивізує, є 

значно заниженим у 

порівнянні із 

іншими функціо-

нальними підрозді-

лами підприємства. 

СЕБП регулярно 

недоотримує 

ресурси, повнова-

жень не вистачає 

для успішної 

діяльності  

Статус СЕБП є в 

більшості випадків 

є низьким для 

виконання 

покладених на неї 

завдань 

Статус СЕБП є 

системно 

критично 

низьким для 

виконання 

покладених на 

неї завдань  

 

Етап спаду у 

життєвому циклі 

СЕБП 

Більшість елементів 

СЕБП знаходяться 

на етапі зародження 

або зростання 

Переважна 

більшість елементів 

СЕБП знаходяться 

на етапі зародження 

або зростання, 

поодинокі елементи 

знаходяться на етапі 

зрілості 

Елементи СЕБП 

знаходяться на 

різних етапах 

життєвого циклу – 

від зародження до 

спаду 

Елементи СЕБП 

знаходяться на 

різних етапах ЖЦТ 

– від зародження до 

спаду, але перева-

жають елементи, що 

знаходяться на 

етапах зрілості або 

спаду 

Більшість 

елементів СЕБП 

знаходиться на 

етапі зрілості або 

спаду 

Всі елементи 

СЕБП 

знаходяться на 

етапі спаду 

Нестача 

повноважень СЕБП 

у функціональному 

розподілі 

повноважень на 

підприємстві 

СЕБП має достатні 

повноваження для 

виконання 

покладених на неї 

функцій та завдань 

У поодиноких 

випадках 

повноваження 

СЕБП є 

обмеженими для 

успішного 

виконання 

покладених на неї 

функцій та завдань 

У значній частині 

випадків 

повноваження 

СЕБП є 

обмеженими для 

успішного 

виконання 

покладених на неї 

функцій та завдань 

У значній частині 

випадків СЕБП 

значною мірою не 

вистачає 

повноважень для 

виконання 

покладених на неї 

завдань 

У більшості 

випадків СЕБП 

значною мірою не 

вистачає 

повноважень для 

виконання 

покладених на неї 

завдань 

СЕБП 

категорично та 

системно не 

вистачає 

повноважень 

для виконання 

покладених на 

неї завдань 

5
7
2
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Зовнішні 

нормативні 

обмеження 

СЕБП не має 

зовнішніх 

нормативних 

обмежень щодо 

своєї діяльності  

Існують окремі 

поодинокі зовнішні 

нормативні 

обмеження щодо 

функціонування 

СЕБП 

Існують окремі 

зовнішні 

нормативні 

обмеження щодо 

функціонування 

СЕБП, які істотно 

не впливають на її 

функціональність 

та дієвість  

Існують значні зо-

внішні нормативні 

обмеження щодо 

функціонування 

СЕБП, які, втім, не 

знижують відчу-

тно її функціона-

льність та дієвість 

Існують значні зов-

нішні нормативні 

обмеження щодо 

функціонування 

СЕБП, які знижу-

ють її функціональ-

ність та дієвість 

Діяльність 

СЕБП значною 

мірою звужена 

аж до неможли-

вості виконання 

вагомої частини 

завдань та фун-

кцій через зов-

нішні нормати-

вні обмеження  

Мінливість цілей та 

завдань 

підприємства  

Цілі та завдання є 

стабільними, змі-

нюються у серед-

ньостроковому пе-

ріоді та регулярно 

доводяться до ві-

дома підрозділів  

Цілі та завдання в 

цілому є стабіль-

ними, можливим є 

виникнення непла-

нованих цілей та 

завдань внаслідок 

негативного впливу 

зовнішнього сере-

довища підприємс-

тва 

Цілі та завдання в 

цілому є відносно 

стабільними, змі-

нюються із доста-

тнім часовим ла-

гом 

Цілі та завдання в 

цілому є відносно 

нестабільними, та 

доволі мінливими, 

часто змінюються 

Цілі та завдання є 

мінливими, зміню-

ються дуже  часто 

під впливом як 

суб’єктивних, так і 

об’єктивних факто-

рів  

Цілі та завдання 

є виключно мі-

нливими, мо-

жуть супере-

чити одна ін-

шій, часто змі-

нюються, до 

відома відпові-

дних підрозді-

лів доводяться 

із запізненням 

Намагання 

спонукати СЕБП 

виконання 

невластивих для неї 

завдань та функцій 

СЕБП займається 

виключно питан-

нями, що відно-

сяться до її компе-

тенції та зумовлені 

її призначенням 

В поодиноких пи-

таннях СЕБП залу-

чають до виконання 

невластивих для неї 

завдань та функцій 

У окремих випад-

ках та не дуже ча-

сто СЕБП залуча-

ють до виконання 

невластивих для 

неї завдань та фу-

нкцій 

Доволі часто 

СЕБП залучають 

до виконання нев-

ластивих для неї 

завдань та функ-

цій, хоча це й не 

має негативного 

впливу на її діяль-

ність 

СЕБП часто залу-

чають для вико-

нання невластивих 

для неї завдань та 

функцій, що переш-

коджає її основній 

діяльності 

СЕБП системно 

та періодично 

виконує невла-

стиві для неї 

завдання та фу-

нкції, що зава-

жає виконанню 

основних 

завдань СЕБП 

5
7
3
 



 574 

Продовження табл. К.8 

 

Низька міра 

об’єктивізації 

СЕБП 

Діяльність СЕБП 

повністю 

об’єктивізовано. 

Існує 

спеціалізований 

підрозділ, який 

вбудований в 

систему управління 

підприємством, має 

свої чітко визначені 

завдання та 

повноваження 

Діяльність СЕБП 

значною мірою 

об’єктивізовано. 

Існує 

спеціалізований 

підрозділ, який 

вбудований в 

систему управління 

підприємством, або 

завдання СЕБП 

чітко розподілені 

між різними 

підрозділами  

Діяльність СЕБП 

більшою  мірою 

об’єктивізовано. 

Більшість 

елементів СЕБП 

має свою 

об’єктивізацію в 

системі 

управління 

підприємством 

Діяльність СЕБП 

слабо 

об’єктивізовано. 

Більша частина 

елементів СЕБП 

не має своєї 

об’єктивізації в 

системі 

управління 

підприємством 

Діяльність СЕБП 

майже не  

об’єктивізовано. 

Лише окремі 

елементи СЕБП 

мають свою 

об’єктивізацію. В 

цілому СЕБП має 

доволі абстрактний 

характер та не 

отримала  

свого практичного 

втілення у 

функціонуванні 

підприємства 

Діяльність 

СЕБП не  

об’єктивізовано

. Елементи 

СЕБП 

залишаються 

абстрактними й 

не мають свого 

практичного 

втілення у 

функціонуванні 

підприємства  

Поведінкові фактори  

 

Некоректне 

розуміння 

економічної 

безпеки 

Персонал 

підприємства 

комплексно та вірно 

розуміє економічну 

безпеку 

Персонал 

підприємства в 

більшості 

правильно розуміє 

економічну безпеку 

Розуміння 

економічної 

безпеки 

персоналом 

підприємства в 

цілому є 

правильним, однак 

відсутнє єдине її 

бачення, 

розуміння 

економічної 

безпеки є різним 

для різних 

працівників тощо 

В цілому 

розуміння 

економічної 

безпеки 

персоналом 

підприємства є 

невірним або 

неповним. Тільки 

незначна частина 

персоналу 

підприємства має 

розуміння 

економічної 

безпеки 

Розуміння 

економічної 

безпеки є вкрай 

фрагментарним та 

існує у обмеженої 

кількості персоналу 

підприємства 

Цілісне 

розуміння 

економічної 

безпеки 

відсутнє, або 

таке розуміння 

є некоректним 

та 

незрозумілим 

5
7
4
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Зневажливе 

ставлення до 

категорії 

економічної 

безпеки у 

персоналу та 

особливо власників 

підприємства, 

відсутність уваги 

до питання 

забезпечення 

економічної 

безпеки 

Персонал підприєм-

ства та його влас-

ники уважно став-

ляться до питань 

забезпечення еко-

номічної безпеки 

підприємства 

Персонал підприєм-

ства та його влас-

ники в цілому ува-

жно  ставляться до 

питань забезпе-

чення економічної 

безпеки підприємс-

тва, прагнуть забез-

печувати таку еко-

номічну безпеку 

Окремі представ-

ники персоналу 

та/або власників 

підприємства в 

цілому уважно  

ставляться до пи-

тань забезпечення 

економічної без-

пеки підприємс-

тва, але на підпри-

ємстві трапля-

ються випадки 

зневажання пи-

таннями економі-

чної безпеки  

Значна частина 

персоналу підпри-

ємства та окремі 

його власники 

зневажливо став-

ляться до питань 

економічної без-

пеки підприємства 

Персонал підприєм-

ства та його влас-

ники зневажливо 

ставляться до пи-

тань економічної 

безпеки підприємс-

тва, не мають її за 

цільовий орієнтир 

діяльності 

 

Персонал підп-

риємства та 

його власники 

не вважають за 

доцільне забез-

печувати еко-

номічну без-

пеку підприєм-

ства 

Низький рівень 

управлінської 

дисципліни 

Рівень 

управлінської 

дисципліни є 

необхідно високим 

для виконання 

поставлених 

завдань 

Рівень 

управлінської 

дисципліни є 

достатньо високим, 

хоча іноді 

трапляються 

випадки 

несвоєчасного 

виконання 

поставлених 

завдань  

Рівень 

управлінської 

дисципліни є 

середнім. Мають 

місце випадки 

несвоєчасного 

та/або неповного 

виконання 

поставлених 

завдань, 

затягування 

певних дій, що 

створює певний 

негативний вплив 

на СЕБП 

Рівень 

управлінської 

дисципліни є 

низьким. Доволі 

часто трапляються 

випадки 

несвоєчасного 

виконання 

поставлених 

завдань або взагалі 

їхнього 

невиконання, що 

має відчутний 

негативний вплив 

на СЕБП 

Рівень 

управлінської 

дисципліни є дуже 

низьким. Випадки 

несвоєчасного, 

неповного 

виконання 

поставлених 

завдань або взагалі 

їхнього 

невиконання 

трапляються часто й 

мають істотні 

негативні наслідки 

Рівень 

управлінської 

дисципліни є 

критично 

низьким. 

Системними є 

випадки 

невиконання 

поставлених 

завдань, 

несвоєчасного 

та 

безрезультатног

о їхнього 

виконання  

5
7
5
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Низька якість 

комунікацій на 

підприємстві 

Якість комунікацій 

на підприємстві є 

високою. Інформа-

ційний обмін між 

підрозділами здійс-

нюється швидко. 

Інформація дохо-

дить точною, пов-

ною та без перекру-

чень 

Якість комунікацій 

на підприємстві є 

достатньо високою. 

Інформаційний об-

мін між підрозді-

лами здійснюється 

достатньо швидко. 

Інформація дохо-

дить без перекру-

чень, із незначними 

втратами 

Якість комуніка-

цій на підприємс-

тві є середньою. 

Інформаційний 

обмін між підроз-

ділами здійсню-

ється повільно. 

Інформація зазнає 

втрат, отримує пе-

вні перекручення 

Якість комуніка-

цій на підприємс-

тві є нижчою за 

середню. Інфор-

мація йде довго, 

може отримувати 

перекручення та 

втрати 

 

Якість комунікацій 

на підприємстві є 

низькою. Інформа-

ція йде довго, при 

цьому істотно змі-

нює свій зміст, що 

має значні негативні 

наслідки 

Якість комуні-

кацій на підп-

риємстві є кри-

тично низькою. 

Інформація йде 

дуже довго, при 

цьому дефор-

мується та пе-

рекручується, 

що веде до кри-

тичних негати-

вних наслідків 

Суб’єктивно 

занижене 

сприйняття ризику 

у власників та 

керівництва 

підприємства 

Сприйняття ризику 

у власників та кері-

вництва підприємс-

тва є адекватним 

Сприйняття біль-

шості ризиків у вла-

сників та керівниц-

тва підприємства є 

адекватним, у поо-

диноких випадках 

зустрічається неві-

рна оцінка ризиків 

Сприйняття окре-

мих  ризиків у 

власників та кері-

вництва підприєм-

ства є заниженим, 

що може привести 

до певних негати-

вних наслідків для 

підприємства 

Сприйняття знач-

ної кількості   ри-

зиків у власників 

та керівництва пі-

дприємства є за-

ниженим, що 

може привести до 

відчутних негати-

вних наслідків для 

підприємства 

Сприйняття біль-

шості ризиків у вла-

сників та керівниц-

тва підприємства є 

значно  суб’єктивно 

заниженим, що 

може привести до 

значних негативних 

наслідків  

Сприйняття ри-

зику у власни-

ків та керівниц-

тва підприємс-

тва є повністю 

неадекватним 

та суб’єктивно 

значно заниже-

ним 

Відсутність 

підтримки з боку 

інших органів 

управління, вищого 

керівництва та 

власників 

Існує повна підтри-

мка та порозуміння 

з боку вищого кері-

вництва та власни-

ків підприємства 

В більшості випад-

ків існує підтримка 

з боку вищого кері-

вництва та власни-

ків підприємства 

У значній частині 

випадків існує під-

тримка з боку ви-

щого керівництва 

та власників підп-

риємства 

В більшості випа-

дків підтримка з 

боку керівництва 

та власників підп-

риємства, інших 

органів управління 

є відсутньою 

Відсутня будь-яка 

підтримка з боку 

керівництва та вла-

сників підприємства 

Відсутня будь-

яка підтримка з 

боку керівниц-

тва та власників 

підприємства. 

Вони часто 

втручаються та 

перешкоджа-

ють діяльності  

5
7
6
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Продовження табл. К.8 

 

Свідома 

дезінформація 

СЕБП або 

цілеспрямований 

саботаж її 

діяльності 

Дезінформація 

СЕБП є відсутньою, 

як і прояви сабо-

тажу її діяльності 

Мають місце поо-

динокі випадки не-

навмисної дезінфо-

рмації СЕБП та 

втручання у її дія-

льність без наслід-

ків для СЕБП 

Мають місце пері-

одичні випадки 

свідомої дезінфо-

рмації СЕБП та 

іноді безпідстав-

ного втручання у її 

діяльність, що 

створює негатив-

ний вплив для 

СЕБП 

Доволі часто ма-

ють місце випадки 

свідомої дезінфо-

рмації СЕБП, про-

тидії їй, втручання 

у її діяльність, що 

має негативний 

вплив на форму-

вання результатів 

її діяльності 

Часто зустрічаються 

випадки дезінфор-

мації СЕБП та про-

тидії її діяльності з 

боку інших підроз-

ділів підприємства 

Внаслідок сві-

домих дій пер-

соналу підпри-

ємства (прихо-

вання або пере-

кручування ін-

формації) існує 

постійна  дез-

інформація 

СЕБП та/або 

свідомий сабо-

таж  

Конфлікт владних 

повноважень на 

підприємстві 

Всі владні повнова-

ження на підприєм-

стві узгоджені. 

Будь-якого конфлі-

кту владних повно-

важень не існує 

Існують окремі по-

одинокі випадки 

конфлікту владних 

повноважень, які не 

мають впливу на 

функціонування 

СЕБП 

Існують та періо-

дично мають 

прояв випадки 

конфлікту владних 

повноважень, які 

мають певний не-

гативний вплив на 

функціонування 

СЕБП 

Існує значна кіль-

кість випадків 

конфлікту владних 

повноважень, які 

мають відчутний 

негативний вплив 

на функціону-

вання СЕБП 

На підприємстві іс-

нує відчутний знач-

ний за масштабом 

конфлікт владних 

повноважень, який 

має значний негати-

вний вплив на 

СЕБП 

На підприємс-

тві існує гост-

рий системний 

конфлікт влад-

них повнова-

жень, який па-

ралізує підпри-

ємство, приво-

дить до виник-

нення та 

розвитку 

конфліктів  

Висока міра 

спротиву будь-яким 

змінам на 

підприємстві 

Спротив змінам на 

підприємстві в 

цілому відсутній 

Спротив змінам на 

підприємстві є, але 

його прояви є 

поодинокими й не 

мають істотного 

негативного впливу 

на діяльність СЕБП 

Спротив змінам на 

підприємстві 

виникає періодич-

но, його прояви 

відчутні, але 

істотного негатив-

ного впливу на 

СЕБП не мають 

Спротив змінам на 

підприємстві є 

істотним, його 

прояви відчутні, 

наочні, часті та 

мають істотний 

негативний вплив 

на СЕБП  

Спротив змінам на 

підприємстві дуже 

істотний. Значна 

частина персоналу 

підприємства 

активно протидіє 

впровадженню змін 

Спротив змінам 

на підприємстві 

носить 

критичний 

характер.  

5
7
7
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Таблиця К.9 

Якісна інтерпретація оцінки деформуючого впливу виділених факторів на стан та 

функціонування СЕБП на підприємстві (запропоновано автором) 

Загальна оцінка 

деформуючого 

впливу 

виділених 

факторів на стан 

та 

функціонування 

СЕБП, бали 

Група  Загальна 

якісна оцінка 

деформуючого 

впливу 

виділених 

факторів на 

стан та 

функціонуван

ня СЕБП  

Якісна інтерпретація кількісної оцінки 

деформуючого впливу виділених 

факторів на стан та функціонування 

СЕБП 

0-18 І Низька Деформуючий вплив на стан та 

функціонування СЕБП майже відсутній. 

Змодельовані трансформації у СЕБП не 

мають перешкод щодо своєї 

імплементації 

18-36 ІІ Середня Деформуючий вплив на стан та 

функціонування СЕБП незначний. 

Змодельовані трансформації можуть 

бути впроваджені із незначним рівнем 

зусиль щодо зміни поточного стану 

СЕБП 

36-54 ІІІ Висока Деформуючий вплив на стан та 

функціонування СЕБП відчутний. 

Змодельовані трансформації можуть 

бути впроваджені, але це потребує 

значної кількості зусиль та ресурсів для 

подолання негативного впливу 

виділених факторів 

54-72 IV Надвисока Міра деформуючого впливу на стан та 

функціонування СЕБП негативна для 

функціонування СЕБП та імплементації 

змодельованих трансформацій, робить 

функціонування СЕБП та 

імплементацію змодельованих 

трансформацій вкрай складними 

72-90 V Критична Міра деформуючого впливу на стан та 

функціонування СЕБП є критично 

негативною, унеможливлює 

функціонування СЕБП та 

імплементацію змодельованих 

трансформацій 


