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Таблиця К.10 

Оцінки факторів деформуючого впливу на стан та функціонування  

СЕБ ПАТ «Запоріжсталь» 

 

Фактори Оцінка 

впливу, 

бали 

Об’єктивні фактори  

Висока міра бюрократизму на підприємстві 1 

Недостатність ресурсів, які виділяються на функціонування системи 

економічної безпеки підприємства 

0 

Невиправдано низький статус системи економічної безпеки 

підприємства 

0 

Етап спаду у життєвому циклі СЕБП 1 

Нестача повноважень СЕБП у функціональному розподілі 

повноважень на підприємстві 

1 

Зовнішні нормативні обмеження 1 

Мінливість цілей та завдань підприємства  0 

Намагання спонукати СЕБП на виконання невластивих для неї завдань 

та функцій 

1 

Низька міра об’єктивізації СЕБП 1 

Поведінкові фактори  

Некоректне розуміння економічної безпеки 2 

Зневажливе ставлення до категорії економічної безпеки у персоналу та 

власників підприємства, відсутність уваги до питання забезпечення 

економічної безпеки 

1 

Низький рівень управлінської дисципліни 1 

Низька якість комунікацій на підприємстві 2 

Суб’єктивно занижене сприйняття ризику у власників та керівництва 

підприємства 

1 

Відсутність підтримки з боку інших органів управління, вищого 

керівництва та власників 

1 

Свідома дезінформація СЕБП або цілеспрямований саботаж її 

діяльності 

0 

Конфлікт владних повноважень на підприємстві 0 

Висока міра спротиву будь-яким змінам на підприємстві 1 

Загальна сума 15 
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Таблиця К.11 

Якісна інтерпретація деформуючого впливу на стан та функціонування  

СЕБП в ПрАТ «НКМЗ» 

Загальна 

оцінка 

деформуючого 

впливу  

Група за 

загальною 

оцінкою  

Група за 

максимальною 

оцінкою 

Якісна інтерпретація кількісної 

оцінки деформуючого впливу  

12 І ІІ Деформуючий вплив на стан та 

функціонування СЕБП є незначним. 

Змодельовані трансформації можуть 

бути впроваджені із незначним 

рівнем зусиль щодо поточного стану 

СЕБП 

 

 

Таблиця К.12 

Загальні фактори впливу на функціональне наповнення цільової матриці СЕБП 

для ПрАТ «НКМЗ» 

 

Фактор Оцінка фактору Оцінка щодо цільового стану 

СЕБП 

   

Планований статус СЕБП Підсистема  

із широкими 

повноваженнями 

Збереження функціональності 

Агресивність зовнішнього 

середовища підприємства 

Висока Посилення функціональності 

Динаміка агресивності 

зовнішнього середовища 

підприємства 

Зберігається Незмінність функціональності  

Попередні результати 

функціонування СЕБП 

Задовільні Збереження функціональності  

Плановані ресурси СЕБП Зберігаються Збереження функціональності 

Плановані повноваження 

СЕБП 

Збільшення  Більша функціональність 
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Таблиця К.13 

Цільова матриця СЕБП ПАТ «НКМЗ» 

(за результатами авторських досліджень) 

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

О
б

єк
ти

 у
 с

к
л
ад

і 
С

Е
Б

П
 

I 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

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

III 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

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

V 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

VI 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

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

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

IX 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

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

XI 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 

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

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

XIV 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 

 

Таблиця К.14 

Матриця трансформацій СЕБП для ПАТ «НКМЗ»  

(за результатами авторських досліджень) 

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

О
б

єк
ти

 у
 с

к
л
ад

і 
С

Е
Б

П
 

I 0,89 1,67 0,44 1,67 0,67 0,78 -0,7 -0,1 0,33 0,67 1,56 0,67 0,67 -0,1 

II 0,56 1,67 1,33 1,33 0,44 0,33 -0,4 0,44 0,11 0,44 2 0,44 0,33 0,44 

III 0,11 0,11 0,11 0,44 1,33 -0,1 -0,3 -0,2 0,11 0,11 1,56 0,44 0,67 0,33 

IV 0,33 -0,1 -0,1 0,11 0,67 0,44 -0,1 -0,3 0,33 0,33 -0,4 1,33 0,33 0,67 

V 0,22 0,67 -0,3 0,67 0,33 0,44 -0,4 0,33 0,44 0,33 -0,1 -0,1 0,67 0,78 

VI 0,44 0,44 0,44 -1,7 0,56 0,33 0,11 0,44 0,44 0,44 -0,3 1,56 -0,2 0,56 

VII -0,4 0,33 0,67 0,44 -0,4 -0,1 0,22 1 0,22 -0,4 -0,4 0,22 -0,1 -0,4 

VIII 0,44 0,11 0,11 0,22 -0,1 -0,4 0,44 1,56 0,11 0,33 0,33 -0,4 0,44 -0,1 

IX -0,1 -0,9 -0,9 -0,4 1,33 0,11 -0,8 1,78 -0,9 0,44 0,67 -0,1 0,33 0,33 

X 0,33 0,89 0,89 0,33 0,22 -0,4 -0,3 0,56 0,22 0,33 0,22 0,67 0,89 0,22 

XI 0,11 0,33 0,33 0,78 1,14 0,78 0,33 0,44 0,44 0,14 0,33 0,44 0,14 0,14 

XII 0,14 0,44 0,44 0 0 -0,7 -0,4 -0,1 -0,4 -0,2 0,33 -0,3 -0,4 0 

XIII 0,44 1,33 0,44 1,56 0,56 0,78 0,44 0,56 0,11 0,11 0,22 0,44 0,78 0,56 

XIV 0,44 -0,3 -0,3 0,78 0,78 0,44 0,44 0,56 0,67 0,33 1,14 1,33 0,44 0,78 
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Таблиця К.15 

Оцінка змодельованих трансформацій  у СЕБП ПрАТ «НКМЗ»  

(розраховано автором) 

Показник трансформації 

СЕБП 

Значення (відносне) Якісна інтерпретація 

показнику 

Комплексність 0,510 Вкрай низька 

Глибина за максимальною 

величиною змін 0,40 

На межі середньої та 

низької 

Глибина за середньою 

мірою змін 0,10 Низька 

Функціональність 0,123 Без істотних змін 

 

 

Таблиця  К.16 

Патерни трансформацій у СЕБП ПрАТ «НКМЗ»  (визначено автором) 

Критерії опису трансформації 

СЕБП 

Опис  змодельованих трансформацій 

СЕБП 

За окремими 

патернами 

трансформацій 

Вид елементу 

СЕБП, який 

змінюється 

Домінантно-функціональні  

Спрямованість 

трансформацій  

Розвиток  

Кластеризація 

об’єктів 

Комплексні  

Кластеризація 

функцій 

Комплексні, трансформація змісту і 

загальних (аналітична, облікова, 

прогнозування, контроль), і спеціальних 

(цілепокладання, нормалізування, 

попереджувальна) функцій 

Загальний якісний опис 

трансформацій  
 

Нарощування функціональності СЕБП 

переважно за рахунок удосконалення 

виконання окремих функцій (аналітичної, 

прогнозування, цілепокладання, 

формалізування) 
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Таблиця К.17 

Оцінювання факторів деформуючого впливу на стан та функціонування  

СЕБП в ТОВ «ЛЕО» 

Фактори Оцінка 

впливу, 

бали 

Об’єктивні фактори  

Висока міра бюрократизму на підприємстві 2 

Недостатність ресурсів, які виділяються на функціонування системи 

економічної безпеки підприємства 

2 

Невиправдано низький статус системи економічної безпеки 

підприємства 

2 

Етап спаду у життєвому циклі СЕБП 2 

Нестача повноважень СЕБП у функціональному розподілі 

повноважень на підприємстві 

1 

Зовнішні нормативні обмеження 0 

Мінливість цілей та завдань підприємства  1 

Намагання спонукати СЕБП на виконання невластивих для неї завдань 

та функцій 

1 

Низька міра об’єктивізації СЕБП 2 

Поведінкові фактори  

Некоректне розуміння економічної безпеки 3 

Зневажливе ставлення до категорії економічної безпеки у персоналу та 

власників підприємства, відсутність уваги до питання забезпечення 

економічної безпеки 

3 

Низький рівень управлінської дисципліни 1 

Низька якість комунікацій на підприємстві 1 

Суб’єктивно занижене сприйняття ризику у власників та керівництва 

підприємства 

2 

Відсутність підтримки з боку інших органів управління, вищого 

керівництва та власників 

2 

Свідома дезінформація СЕБП або цілеспрямований саботаж її 

діяльності 

0 

Конфлікт владних повноважень на підприємстві 1 

Висока міра спротиву будь-яким змінам на підприємстві 1 

Загальна сума 27 
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Таблиця К.18 

Якісна інтерпретація деформуючого впливу на стан та функціонування  

СЕБП в ТОВ «ЛЕО» 

Загальна 

оцінка 

деформуючого 

впливу  

Група за 

загальною 

оцінкою  

Група за 

максимальною 

оцінкою 

Якісна інтерпретація кількісної 

оцінки деформуючого впливу  

27 ІІ ІІІ Деформуючий вплив на стан та 

функціонування СЕБП є відчутним. 

Змодельовані трансформації можуть 

бути впроваджені, але це 

потребуватиме значної кількості 

зусиль та ресурсів для подолання 

негативного впливу виділених 

факторів 

 

 

Таблиця К.19 

Загальні фактори впливу на функціональне наповнення цільової матриці СЕБП 

для ТОВ «ЛЕО» 

Фактор Оцінка 

фактору 

Оцінка щодо цільового стану СЕБП 

Планований статус 

СЕБП 

Підсистема  
 

Менша функціональність 

Агресивність 

зовнішнього середовища 

підприємства 

Вища  

за середню 

Певна посилення функціональності 

Динаміка агресивності 

зовнішнього середовища 

підприємства 

Зберігається Незмінність функціональності  

Попередні результати 

функціонування СЕБП 

Задовільні Збереження функціональності  

Плановані ресурси 

СЕБП 

Зберігаються Збереження функціональності 

Плановані 

повноваження СЕБП 

Без змін Функціональність залишатиметься 

без змін 
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Таблиця К.20 

Цільова матриця СЕБП ТОВ «ЛЕО»  

(за результатами авторських досліджень) 

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

О
б

єк
ти

 у
 с

к
л
ад

і 
С

Е
Б

П
 

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

II 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 

III 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 

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

V 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 

VI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

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

VIII 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

IX 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

X 4 4 4 4 4 1 3 3 3 1 1 1 1 1 

XI 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XII 1 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 

XIII 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

XIV 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 

 

Таблиця К.21 

Матриця трансформацій СЕБП ТОВ «ЛЕО» 

(за результатами авторських досліджень) 

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

О
б

єк
ти

 у
 с

к
л
ад

і 
С

Е
Б

П
 

I 0,4 0 0,6 0,6 0,4 0,6 0 0,6 0,8 0,6 1 0,8 0,6 0,2 

II 0,4 -0,4 0,2 0,4 0,4 0,6 0 0 -0,2 0,6 1 0,8 0,2 0,2 

III 0,4 -0,2 0,4 -0,2 1,2 0,8 0 0,8 0,2 0,2 1 0 0,4 0,2 

IV 0,4 -0,4 -0,4 0,2 0,2 -0,4 0,2 0 0 0,2 0,6 0,4 0,6 0,4 

V 0,4 -0,6 0 -0,2 0,4 0,6 0 0 0 0,6 0 0,2 0,4 0,4 

VI -1,4 -1,8 0,6 0,4 0,6 0,2 0,2 0,8 0,6 0,4 0,6 0,2 0,2 0,2 

VII 0 0 -0,2 0,2 0 0 -0,4 -0,8 -0,4 -0,4 0,4 -0,2 -0,8 0,2 

VIII 0,4 0,4 -1,4 -0,2 0,4 0,6 0,6 0,8 -0,6 -0,2 0 0 0 0 

IX 0,8 -0,4 -0,6 -0,2 0 0,2 0,2 0 -0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 0,6 

X 0,4 -0,2 0,4 0,6 0,6 0,2 -0,2 0,4 0,6 0,2 0 0,4 0,4 0,2 

XI 0 -0,2 0,4 0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0 0 0,2 0,2 0 

XII 0 1,2 0,8 2,2 0,2 0,2 0,2 0,4 2,2 0 0 2,2 0,2 0 

XIII 0 -2 -1,6 -1,4 -1,2 -0,2 -0,6 0 -1,4 -0,8 -1,6 -1,4 -1,4 0,2 

XIV 0,4 -0,4 0 -0,2 -0,4 0 0 0 1,4 -0,2 0 0 0 0 
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Таблиця К.22 

Оцінка змодельованих трансформацій  у СЕБП ТОВ «ЛЕО» 

(розраховано автором) 

Показник трансформації 

СЕБП 

Значення (відносне) Якісна інтерпретація 

показнику 

Комплексність 1,53 Низька 

Глибина за максимальною 

величиною змін 0,44 Середня 

Глибина за середньою 

мірою змін 0,08 Низька 

Функціональність 0,06 Без істотних змін 

 

Таблиця  К.23 

Патерни трансформацій у СЕБП ТОВ «ЛЕО»  (визначено автором) 

Критерії опису трансформації 

СЕБП 

Опис  змодельованих трансформацій СЕБП 

За окремими 

патернами 

трансформац

ій 

Вид елементу 

СЕБП, який 

змінюється 

Домінантно-функціональні, 

Домінантно-об’єктні  

Спрямованість 

трансформацій  

Обґрунтована редукція за окремими об’єктами, 

розвиток за окремими функціями   

Кластеризація 

об’єктів 

Суб’єктно-орієнтовані 

Ресурсно-орієнтованй   

Кластеризація 

функцій 

Комплексні, незначна трансформація змісту і 

загальних, і спеціальних функцій щодо 

окремих об’єктів  

Загальний якісний опис 

трансформацій  
 

Обґрунтована редукція виконання функцій 

стосовно окремих об’єктів (конкуренти, 

інтелектуальна власність), незначне 

підвищення функціональності, переорієнтація 

СЕБП у виконанні окремих функцій 

(посилення функції формалізування щодо 

окремих об’єктів) і посилення виконання 

функцій СЕБП щодо стейкхолдерів. Специфіка 

діяльності підприємства зумовлює відсутність 

у нього конкуренції у явній формі, стабільність 

збуту продукції підприємства, але підвищену 

залежність від стейкхолдерів та контактних 

аудиторій, що зумовлює необхідність 

реалізації відповідних функцій СЕБП щодо 

таких об’єктів 
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Додаток Л 

Організаційно-економічний механізм управління  

трансформаціями СЕБП 

 

Таблиця Л.1 

Розуміння організаційно-економічного механізму  

Автор, джерело Розуміння організаційно-економічного механізму 

Ануфрієва Є., 

КучерукГ. 

[14, с. 18] 

це комплекс методів, засобів та прийомів, взаємоузгоджених 

та взаємопов’язаних між собою, які слугують інструментом 

реалізації управлінської діяльності в системі підприємств, на 

основі законодавчих актів, що регулюють підприємницьку 

діяльність, планових документів, орієнтованих на 

довгострокову перспективу, а також тактичних та 

оперативних планів, програм, проектів, нормативів та 

нормативних актів, затверджених вищим керівництвом, які 

спрямовують та координують діяльність всіх 

функціональних підрозділів вищезазначеної системи і 

допомагають забезпечити прийнятний рівень її 

ефективності, а також система процесів, в основу якої 

покладено принципи, процедури, заходи та дії, визначені та 

затверджені, з метою реалізації стратегічних установок 

Бєзрукова Т.,  

Сапронов Є.,  

Морковіна С. 

[34, c. 212] 

є системою взаємопов’язаних, взаємозалежних та чітко 

упорядкованих організаційно-розпорядчих дій, що 

забезпечують реалізацію прийнятих програм розвитку та 

досягнення поставлених цілей 

Бєлая І.,  

Єгоров П. 

35, с. 8] 

система формування цілей та стимулів, що дозволяють 

перетворювати у процесі трудової діяльності динаміку 

матеріальних та духовних потреб суспільства у динаміку 

засобів виробництва та кінцевих результатів виробництва, 

які спрямовані на повне та ефективне задоволення цих 

потреб 

Грішнова О., 

Василик О. 

[103, с. 22] 

це система елементів організаційного та економічного 

впливу на управлінський процес, в якій відбувається 

цілеспрямоване перетворення впливу елементів управління 

на об’єкт управління і яка має вхідні посилки та 

результуючу реакцію. До неї входять підсистеми 

управління, регулювання, стимулювання, координації, 

мотивації тощо 
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Продовження табл. Л.1 

 

Автор, джерело Розуміння організаційно-економічного механізму 

Козаченко Г. 

[226, с. 36] 

інструмент управління, що являє собою сукупність 

управлінських елементів і способів їхньої організаційної, 

інформаційної, мотиваційної та правової підтримки, шляхом 

використання яких, з урахуванням особливостей діяльності 

підприємства, забезпечується досягнення певної мети 

Кушнірук В.,  

Єрмаков О.,  

ШебанінаО. 

[261, с. 9] 

це система організаційних та економічних форм і методів 

ведення господарства, що спонукає до підвищення 

ефективності функціонування виробничих систем та 

спрямована на свідоме використання економічних законів і 

досягнення поставлених стратегічних цілей суб’єктами 

підприємницької діяльності 

Лисенко Ю.,  

Єгоров П. 

[265, с. 87] 

це система формування цілей і стимулів, що дозволяє 

перетворювати в процесі трудової діяльності рух 

матеріальних і духовних потреб членів суспільства у рух 

засобів виробництва та його кінцевих результатів, 

спрямованих на задоволення платоспроможного попиту 

споживачів 

Лузан Ю. 

[271, с. 3] 

спосіб забезпечення реалізації вимог об’єктивних законів у 

процесі суб’єктивної людської діяльності (охоплює широкі 

надбудовні відносини (політичні, ідеологічні, морально-

етичні, правові тощо), що активно впливають на базис) 

Соколова А. 

[428, с. 89] 

це цілеспрямована та керована відкрита система 

організаційних, економічних, правових, управлінських і 

регулюючих дій, способів і процесів, які формують і 

впливають на порядок здійснення діяльності в економіці 

України, що сприятиме досягненню очікуваних 

економічних, соціальних, екологічних та інших результатів. 

Це система взаємодії елементів і методів впливу на 

економічний сектор взагалі та на окремі напрямки з метою 

забезпечення максимально ефективного функціонування 

його ресурсів і підсистем шляхом використання 

економічних, соціальних, організаційних і адміністративних 

засобів управління 

Федорович В. 

[472, с. 45] 

різнорівнева ієрархічна система основних взаємозв’язаних 

між собою елементів та їх типових груп (суб’єктів, об’єктів, 

принципів, методів й інструментів і тому подібне), а також 

способів їх взаємодії, включаючи інтеграцію і дезінтеграцію, 

в ході і під впливом яких гармонізуються економічні 

стосунки (інтереси) держави, власників (учасників і 

акціонерів), кредиторів і персоналу, включаючи 

представників вищого менеджменту корпорації, і 

суспільства 
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Таблиця  Л.2 

Переваги та недоліки підходів до побудови організаційно-економічного  

механізму управління трансформаціями СЕБП [78, 206, 226] 

Підхід Переваги Недоліки  

Системний  Максимально-можливе охоплення 

елементів СЕБП та формування 

комплексної системи 

управлінського впливу  

Тривалий період реалізації 

та низька оперативність 

реагування на 

трансформації 

Процесний Послідовне впровадження 

елементів та виявлення специфіки 

їх взаємозв’язків, що дозволяє 

змінювати інформаційне 

забезпечення прийняття 

управлінських рішень та логічно 

інтегрувати механізм в систему 

управління ЕБП 

Складність ідентифікації 

процесів відповідно до 

специфіки як підприємства, 

так і функціонування його 

СЕБ 

Ситуаційний  Швидка реакція на зміни у 

зовнішньому і внутрішньому 

середовищі. Реагування на 

найбільш актуальні потреби при 

побудові механізму 

Вибірковість дії та 

складність реагування на 

множинні загрози  

Фреймовий Висока гнучкість. Можливість 

налаштування механізму та зміни 

його структури під потреби та 

особливості підприємства. 

Простота опису 

Слабке визначення 

взаємодії між окремими 

елементами механізму 

Результат функціонування 

механізму 

Програмно-

цільовий 

Чітка орієнтація на досягнення 

визначеної цілі з конкретною 

послідовністю виконання дій згідно 

програми впровадження механізму 

Складність зміни 

параметрів програми 

впровадження механізму і 

виникнення додаткових 

витрат пов’язаних з цим 

Проектний Попередній розподіл 

відповідальності у команді проекту 

з впровадження механізму, 

персональна відповідальність за 

ресурси, жорстка субординація 

Складність модифікації 

проекту на етапах його 

реалізації, складність 

інтеграції і подальшого 

супроводу в загальній 

системі управління 

підприємством  
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Таблиця Л.3  

Синтаксис, який може бути використаний для побудови організаційно-

економічного механізму управління трансформаціями СЕБП  

(складено автором за [70, 71, 287, 315) 

Синтаксис Стисла характеристика 

SADT Structured Analysis and Design  (структурний аналіз та проектування) – 

сукупність методів, правил і процедур, призначених для побудови 

функціональної моделі об'єкта будь-якої предметної області. Почав 

застосовуватись з 1973 року і пов'язаний з системами «людина-машина-

комп'ютер». В цілому характеризується як спосіб зменшення кількості 

вартісних помилок за рахунок структуризації на ранніх етапах створення 

системи, покращення контактів між користувачами та розробниками і 

оптимізації процесу переходу від аналізу до проектування. 

Застосовується у процесі підготовки управлінських рішень і проектуванні стану 

систем 

UML  Unified Modeling Language (уніфікована мова моделювання) – є мовою 

візуального моделювання, яка розроблена для специфікації, візуалізації, 

проектування та документування компонентів програмного забезпечення, 

бізнес-процесів і інших систем. Розробники UML представляють її як мову для 

визначення, уявлення, проектування та документування програмних систем, 

організаційно-економічних систем, технічних систем та інших систем різної 

природи. UML містить стандартний набір діаграм і нотацій найрізноманітніших 

видів.  

У 1996 році група розробників у OMG вперше випустили специфікацію UML 

версії 0.9 

IDEF IDEF (Integrated Computer-Aided Manufacturing) - методології створювалися в 

рамках запропонованої ВПС США програми комп'ютеризації промисловості - 

ICAM, в ході реалізації якої виявилася потреба в розробці методів аналізу 

процесів взаємодії в виробничих (промислових) системах. Принциповою 

вимогою при розробці даного сімейства методологій була можливість 

ефективного обміну інформацією між фахівцями - учасниками програми ICAM 

(звідси назва: Icam DEFinition - IDEF). Після опублікування стандарту він був 

успішно застосований в самих різних областях бізнесу, показавши себе 

ефективним засобом аналізу, конструювання та відображення бізнес-процесів. 

IDEF0, як стандарт був розроблений в 1981 році в рамках великої програми 

автоматизації промислових підприємств ICAM (Integrated Computer Aided 

Manufacturing) 

DFD Data Flow Diagrams (діаграми потоків даних) –  методологія графічного 

структурного аналізу, що описує зовнішні по відношенню до системи джерела і 

адресати даних, логічні функції, потоки даних і сховища даних, до яких 

здійснюється доступ. 

Модель DFD, як і більшість інших структурних моделей - ієрархічна модель. 

Кожен процес може бути підданий декомпозиції, тобто розбиттю на структурні 

складові, відносини між якими в тій же нотації можуть бути показані на 

окремій діаграмі. Коли досягнута необхідна глибина декомпозиції - процес 

нижнього рівня супроводжується міні-специфікацією (текстовим описом) 
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Таблиця Л.4 

Переваги та недоліки синтаксису, який може бути використаний для побудови 

організаційно-економічного механізму управління трансформаціями СЕБП 

(складено автором за [57, 71, 508]) 

Синтаксис Переваги Недоліки 

UML Наявність внутрішніх 

механізмів розширення 

Висока технічність, 

небагатослівність та 

складність для розуміння 

новачками. 

Офіційна документація по 

UML досить важка для 

розуміння  

IDEF Надає не тільки засоби 

відображення бізнес-процесів, а 

й методологію взаємодії 

"аналітик-фахівець", і, крім 

того, технологію створення 

проектів, що охоплює всі стадії 

"життєвого циклу" - від 

первинного аналізу до форми 

подання остаточного проекту, 

через поетапний процес 

створення діаграм і зберігання 

версій. 

Відповідність стандартам ISO 

Певна складність 

сприйняття; велика кількість 

рівнів декомпозиції 

SADT Характеризує управління, 

зв’язки і ресурси та надає 

повний і адекватний опис 

системи, що має конкретне 

призначення 

Складність сприйняття; 

велика кількість рівнів 

декомпозиції; труднощі 

співставлення декількох 

процесів, представлених у 

різних моделях однієї 

системи 

DFD Може відображати не тільки 

інформаційні, а й матеріальні 

потоки. 

Дозволяє вже на стадії 

функціонального моделювання 

визначити базові вимоги до 

даних 

Не допускає розширення 

засобами самої мови. 

Орієнтована переважно на 

моделювання інформаційних 

систем 

 

 

 



 592 

Таблиця Л.5 

Придатність синтаксисів IDEF для побудови механізму управління 

трансформаціями СЕБП (сформовано з використанням [71, 300]) 

Синтаксис Повна назва Стисла характеристика 

Придатність для 

побудови 

механізму 

управління 

трансформаціями 
IDEF0 Function Modeling використовується для створення 

функціональної моделі, яка є 

структурованим відображенням 

функцій виробничої системи або 

середовища, а також інформації та 

об'єктів, що зв'язують ці функції 

Придатний 

IDEF1 Information 

Modeling 

застосовується для побудови 

інформаційної моделі, яка являє 

собою структуровану інформацію, 

необхідну для підтримки функцій 

виробничої системи або 

середовища 

Придатний 

IDEF2 Simulation Model 

Design 

дозволяє побудувати динамічну 

модель поведінки функцій, 

інформації та ресурсів виробничої 

системи або середовища. Дана 

модель використовується рідко. В 

основному затребувана на 

підприємствах, де необхідно 

описати безперервну роботу на 

конвеєрах або аналогічні функції 

Частково 

придатний 

IDEF3 Process Description 

Capture 

використовується для збору 

інформації про стан системи, що 

моделюється. показує причинно-

наслідкові зв'язки і події. Він також 

показує, як організована робота, і 

які користувачі працюють з 

системою що моделюється 

Придатний 

IDEF4 Object-Oriented 

Design 

розроблений для підтримки 

об'єктно-орієнтованої ідеології 

Частково  

придатний 

IDEF5 Ontology 

Description Capture 

дозволяє розробляти, вивчати і 

підтримувати онтологію, що 

моделюється. Термін «онтологія» 

включає в себе каталог термінів 

галузі знань; правила, що 

пояснюють, як терміни можуть 

комбінуватися, створюючи при 

цьому коректні ситуації в галузі 

знань і узгоджені висновки, які 

використовуються в моделюється 

системі 

Частково  

придатний 
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Продовження табл. Л.5 

 

Синтаксис Повна назва Стисла характеристика 

Придатність для 

побудови 

механізму 

управління 

трансформаціями 
IDEF6 Design Rational 

Capture Method 

дозволяє використовувати 

раціональний досвід 

проектування 

Частково 

 придатний 

IDEF7 Information System 

Auditing 

описує проведення методології 

аудиту інформаційної системи 

Частково  

придатний 

IDEF8 User Interface 

Modeling 

дозволяє розробляти необхідні 

моделі Графічного Інтерфейсу 

Користувача (Human-System 

Interaction Design). Метод 

призначений для проектування 

взаємодії людини і технічної 

системи 

Не придатний 

IDEF9 Business Constraint 

Discovery 

модель призначена для аналізу 

наявних умов і обмежень (в тому 

числі фізичних, юридичних або 

будь-яких інших) і їх впливу на 

рішення, що приймаються в 

процесі реінжинірингу 

Частково  

придатний 

IDEF10 Implementation 

Architecture 

Modeling 

Не розроблений у повному обсязі 

і не використовується 

Не придатний 

IDEF11 Information Artifact 

Modeling 

Не розроблений у повному обсязі 

і не використовується 

Не придатний 

IDEF12 Organization 

Modeling 

Не розроблений у повному обсязі 

і не використовується 

Не придатний 

IDEF13 Three Schema 

Mapping Design 

Не розроблений у повному обсязі 

і не використовується 

Не придатний 

IDEF14 Network Design Дозволяє моделювати 

обчислювальні мережі. Модель 

призначена для представлення та 

аналізу даних при проектуванні 

обчислювальних мереж на 

графічній мові з описом 

конфігурацій, черг, мережевих 

компонентів, вимог до надійності. 

Не придатний 
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Таблиця Л.6 

Аналіз наслідків відсутності компонентів організаційно-економічного 

механізму управління трансформаціями СЕБП (запропоновано автором) 

Компонент 

механізму 

Наслідки відсутності компоненту 

Суб’єкти Управлінські механізми передбачають наявність суб’єктів, які 

запускають процеси функціонування механізму і роблять його 

життєздатним у визначених умовах функціонування. Без таких 

суб’єктів механізм є «мертвим», тобто може існувати лише на 

теоретичному рівні і до практичного застосування не мати ніякого 

відношення. Відсутність суб’єктів робить такий механізм виключно 

декларативним 

Об’єкти Відсутність об’єктів впливу порушує причинно-наслідкові зв’язки у 

побудові управлінських механізмів, оскільки трансформаційні 

процеси спрямовані у кінцевому рахунку на певні об’єкти. 

Відсутність об’єктів унеможливлює цільовий управлінський вплив 

та знецінює зміст самих трансформацій 

Методи Неможливість забезпечити результат функціонування механізму 

внаслідок відсутності інструментів впливу. Хаотичний зміст впливу 

на об’єкти управління 

Оцінювальні 

елементи 

Складність визначення проміжних і кінцевих результатів 

проведених трансформацій, неможливість формування позитивного 

або негативного зв’язку здійснених дій та заходів, неможливість 

оцінювання достатності здійсненого управлінського впливу 

Рефлексивні 

елементи 

Відсутність зворотного зв’язку у процесі функціонування 

механізму, неможливість оцінювання достатності здійсненого 

управлінського впливу 

Подолання 

спротиву 

змінам 

Неможливість застосування механізму у практичній діяльності 

підприємства через усвідомлюваний або неусвідомлюваний спротив 

з боку персоналу, складність імплементації, зростання витрат часу 

та ресурсів та функціонування такого механізму 

Узгоджувальні 

елементи 

Втрата логічності і послідовності як побудови, так і імплементації 

механізму, зменшення міри координованості і узгодженості дії 

різних елементів механізму 

Нормативні 

елементи 

Зниження рівня відповідальності виконавців за функціонування 

механізму та диференціація трактування окремих процесів і етапів 

функціонування механізму та взаємоузгодження і підпорядкування 

окремих елементів 
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Рис. Л.1. Процесна карта управління трансформаціями внутрішньоорганізаційних об’єктів СЕБП 

 (запропоновано автором) 
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Рис. Л.2. Процесна карта управління трансформаціями «контактних» об’єктів СЕБП 
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Рис. Л.3. Процесна карта управління трансформаціями «партнерських» об’єктів СЕБП (запропоновано автором)
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Рис. Л.4. Процесна карта управління трансформаціями об’єктів потенційно-негативної дії СЕБП 
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Таблиця Л.7 

Патології СЕБП з характеристиками наслідків їх прояву та реакціями 

суб’єктів, задіяних у формуванні та функціонуванні  

організаційно-економічного механізму управління трансформаціями 

Патологія Характеристика 

впливу 

Реакція  

Відсутність об’єктивізації 

системи економічної безпеки 

критичний Трансформація загальної 

системи управління 

Надмірний надсистемний 

статус економічної безпеки 

підприємства та підрозділів, 

які її забезпечують 

значний Обмеження повноважень 

відділу ЕБП, жорстка 

регламентація процесів і 

процедур 

Системна відсутність ресурсів 

для забезпечення діяльності 

системи економічної безпеки 

підприємства 

критичний Трансформація системи 

планування та бюджетування, 

внутрішній аудит ресурсів 

Незбалансованість 

повноважень, обов’язків та 

завдань підрозділів, які 

забезпечують економічну 

безпеку підприємства 

середній Визначення жорсткої ієрархії з 

використанням 

адміністративних методів, 

розподілом прав і обов’язків. 

Визначення «ключових 

гравців» 

Періодична дискретна увага 

до питань забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства 

значний Трансформація свідомості 

суб’єктів управління. Техніко-

економічне обґрунтування 

наслідків відсутності постійно-

діючої СЕБП 

Декларативний характер 

функціонування системи 

економічної безпеки 

підприємства 

значний Встановлення контрольних 

показників діяльності СЕБП, 

зміна парадигми управління, 

застосування методів 

мотивації/демотивації 

Надмірна пріоритизація 

економічної безпеки 

середній Збереження балансу безпека/ 

економічна вигода 
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Таблиця Л.8 

Трансформація методів, об’єктів та функцій СЕБП  

(запропоновано автором) 

Трансформації СЕБП 

об’єкти методи функції 

Ресурси (зменшення 

кількості, збільшення 

кількості, заміна, 

ліквідація) 

Зменшення кількості, 

збільшення кількості, 

інформаційне, 

нормативне, матеріальне  

забезпечення 

зменшення, збільшення 

Персонал (зростання 

чисельності, зменшення 

чисельності, якісний 

склад) 

Зменшення кількості, 

збільшення кількості, 

інформаційне, 

нормативне, матеріальне  

забезпечення 

зменшення, збільшення, 

редукція або 

ускладнення 

Технології (оновлення, 

ліквідація, оренда) 

Інформаційне, 

нормативне, матеріальне  

забезпечення 

редукція або 

ускладнення 

Активи (зменшення, 

збільшення) 

Зменшення кількості, 

збільшення кількості 

зменшення, збільшення 

Інтелектуальна 

власність (формування, 

ліквідація, 

комерціалізація) 

інформаційне, 

нормативне, матеріальне  

забезпечення 

редукція або 

ускладнення 

Інформаційні потоки 

(зменшення, 

збільшення) 

Зменшення кількості, 

збільшення кількості 

зменшення, збільшення 

Контактні аудиторії 

(зменшення, 

збільшення) 

Зменшення кількості, 

збільшення кількості, 

інформаційне, 

нормативне, матеріальне  

забезпечення 

зменшення, збільшення, 

редукція або 

ускладнення 

Репутація та імідж 

(зростання якісних 

показників, зменшення 

якісних показників) 

Інформаційне, 

нормативне, матеріальне  

забезпечення 

редукція або 

ускладнення 

Контрагенти (зростання 

кількості, зменшення 

кількості, заміна) 

Зменшення кількості, 

збільшення кількості, 

інформаційне, 

нормативне, матеріальне  

забезпечення 

зменшення, збільшення, 

редукція або 

ускладнення 
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Продовження табл. Л.8 

 

Стейкхолдери 

(зростання кількості, 

зменшення кількості, 

заміна) 

Зменшення кількості, 

збільшення кількості, 

інформаційне, 

нормативне, 

матеріальне  

забезпечення 

зменшення, збільшення, 

редукція або ускладнення 

Інсайдери (зростання 

кількості, зменшення 

кількості, заміна) 

Зменшення кількості, 

збільшення кількості, 

інформаційне, 

нормативне, 

матеріальне  

забезпечення 

зменшення, збільшення, 

редукція або ускладнення 

Загрози (зростання, 

зменшення) 

Збільшення кількості, 

інформаційне, 

нормативне, 

матеріальне  

забезпечення 

зменшення, збільшення 

Ризики (збільшення, 

зменшення) 

Збільшення кількості, 

інформаційне, 

нормативне, 

матеріальне  

забезпечення 

зменшення, збільшення 

Конкуренти (зростання 

кількості, зменшення 

кількості) 

збільшення кількості, 

інформаційне, 

нормативне, 

матеріальне  

забезпечення 

зменшення, збільшення, 

редукція або ускладнення 
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Таблиця Л.9 

Подолання опору змінам в управлінні трансформаціями у СЕБП  

(сформовано автором з урахуванням [307]) 

Форма прояву 

опору змінам 

Прояви опору змінам під 

час управління 

трансформаціями у СЕБП 

Напрями дії щодо подолання опору 

змінам в управлінні 

трансформаціями СЕБП 

Індивідуальні Нерозуміння персоналом 

важливості економічної 

безпеки та ролі СЕБП для 

забезпечення успішності 

діяльності підприємства; 

необізнаність персоналу 

щодо поточного рівня та 

характеру загроз підпри-

ємству; 

низька лояльність персо-

налу та його низька заці-

кавленість у результатах 

роботи підприємства; 

відсутність відчуття пер-

соналом зв’язку між реа-

лізацією загроз  підприєм-

ству та результатами своєї 

роботи 

Обґрунтування потреби у трансфо-

рмаціях з конкретизацією можливих 

персональних втрат у перспективі; 

залучення працівників до трансфо-

рмації операційних стратегій відпо-

відно до фактичних умов функціо-

нування підприємства; 

матеріальне стимулювання відпові-

дальних осіб відповідно до встанов-

лених термінів реалізації трансфор-

мацій 

Групові Можливість втрати надси-

стемного статусу підроз-

ділом, що забезпечує еко-

номічну безпеку; 

неможливість досягнення 

групових опортуністич-

них (по відношенню до 

загальної системи управ-

ління) цілей 

Фіксація прав відповідного підроз-

ділу (а за можливості і розширення), 

навіть за рахунок маніпулятивних 

дій; 

визначення та ліквідація основних 

«точок спротиву» (звільнення, пере-

ведення на іншу посаду та інше 

Організаційні Відсутність загальної 

стратегії розвитку підпри-

ємства з конкретизацією 

місця СЕБП; 

недосконала система ко-

мунікацій у СЕБП; 

вплив організаційної ку-

льтури на суб’єктів СЕБП. 

Проведення загальноорганізаційних 

тренінгів з метою формування не-

формальних команд та посилення 

ефективності комунікації між 

суб’єктами та підрозділами; 

організація інформаційної взаємодії 

між керівниками підрозділів з 

підтримкою вищого менеджменту. 
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Рис. Л.5. Процесна карта управління трансформаціями об’єктів СЕБ ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» 

з урахуванням зміни постачальника та появи нового конкурента (запропоновано автором) 

Планування етапів 
взаємодії з новим 
постачальником 

Укладання додаткових 
угод з їх ґрунтовним 

аналізом працівниками 
СЕБП та юристами 

Формування групи 
швидкого реагування на 

загрози  

Трансформації  

3/ 

Трансформації 

2/ 

5/ 

Стан 

об’єктів 

СЕБП 

Інформація про  
потреби у ресурсах 

належної якості 
5// 

Функціональні зміни 
 2

// 
Функціональні зміни 

1
// 

Управлінські рішення 
щодо СЕБП 

Реалізація управлінський рішень суб’єктами СЕБП щодо зміни постачальника 
та появу конкурента 

Трансформації  
1/ 

Інформація про 
наявність та якість (у 

розрізі нового 
постачальника) 

6// 

 

Контрагенти 
2 

Інформація про 
загрози 

4// 

Результати 
трансформації 

4
/ 

Відділ 
кадрів Відділ ЕБП 

Керівники підрозділів Власники Відділ МТЗ 
 

Функціональні зміни  
3

// 

Примітка: 1…n – Ключові компоненти; 1
/
…n 

/
–  Процеси трансформації; 1

//
…n

//
 – Рефлексивні елементи  

                         – методи 

 

Конкуренти 
4 

Ресурси та 
активи 

3 

Персонал 
1 

Відділ ЕБП 
  

Проведення техніко-
економічного аналізу 
впливу конкурента на 

підприємство 
 

Оцінювання 
стану 

об’єктів 
СЕБП 

6
0
3
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Таблиця Л.10 

Зміни функцій СЕБ ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» 

 у результаті трансформацій (запропоновано автором) 

Функції у складі 

СЕБП щодо 

конкретного 

об’єкту 

Характер зміни за умови зміни 

постачальника 

Характер зміни за умови 

появи нового конкурента 

Планування Додатковий перегляд планів 

матеріально-технічного 

забезпечення 

Трансформація системи 

стратегічного та 

оперативного планування 

Аналіз Аналіз наслідків взаємодії Аналіз наслідків 

Облік Введення нових об’єктів обліку - 

Прогнозування Визначення перспектив взаємодії Визначення перспектив 

конкурентної боротьби 

Контроль Додатковий контроль процесів 

взаємодії 

Додатковий контроль ринку і 

поведінки конкурента 

Організація Удосконалення організаційного 

супроводу взаємодії 

Удосконалення 

внутрішньоорганізаційних 

процесів 

Регулювання Визначення параметрів взаємодії Регулювання глибини 

реакції на дії конкурента 

Спеціальні - Посилення захисних реакцій 

на дії нового конкурента 

Цілепокладання - Коригування оперативних 

цілей 

Моніторинг Налагодження параметрів 

моніторингу дій нового 

постачальника 

Налагодження параметрів 

моніторингу дій нового 

конкурента 

Нормативізація Укладання угоди про співпрацю Затвердження нових 

обов’язків відповідальних 

осіб 

Формалізація Визначення необхідних 

формальних параметрів взаємодії 

Визначення формальних 

умов реалізації захисних дій 

Попереджувальна Попередня діагностика можливих 

загроз 

Попередня діагностика 

можливих загроз та ризиків 

Мотивація Додаткове мотивування 

працівників за результатами 

співпраці 

Додаткове мотивування 

суб’єктів СЕБП та 

визначення обсягів 

винагороди 

Адаптація Адаптація існуючої системи 

управління до специфіки 

взаємодії 

Адаптація системи 

управління та її суб’єктів до 

нових умов функціонування 
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Рис. Л.6. Процесна карта управління трансформаціями об’єктів СЕБ ПАТ «Запорізький металургійний комбінат 

«Запоріжсталь» за умови ускладнення митних процедур (запропоновано автором) 

 

Страхування та 
диверсифікація 

ринків збуту 

Нормативне 
закріплення 
параметрів 

відповідальності 
основних суб’єктів 

Підвищення 
кваліфікації із 

залученням митних 
брокерів 

Трансформації  

3/ 

Трансформації 

2/ 

Інформація про 

вагомість та 
актуальність 

5// 

Функціональні зміни 
 2

// Функціональні зміни 
1

// 

Трансформації  
1/ 

Інформація про готовність 

до співпраці 

6// 

 

Стейкхолдери 
2 

Інформація про 

тенденції 

4// 

Результати 
трансформації 

4
/ 

Відділ кадрів 
Відділ 
ЕБП 

Відділ ЕБП 
 

Власники Менеджери різних рівнів 
 

Функціональні зміни  
3

// 

Примітка: 1…n – Ключові компоненти; 1
/
…n 

/
–  Процеси трансформації; 1

//
…n

//
 – Рефлексивні елементи  

                         – методи 

Репутація та 
імідж 

4 

 

Ризики 
3 

Топ-
менеджмент 

  

Використання 
соціальних мереж 

для отримання 
оперативної 

інформації та 
здійснення впливу 

5
/
 

Стан 
об’єктів 
СЕБП 

Оцінювання 
стану об’єктів 

СЕБП 

Персонал 
1 

Управлінські рішення 
щодо СЕБП Реалізація управлінських рішень суб’єктами СЕБП щодо факту ускладнення 

митних процедур 

6
0
5
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Таблиця Л.11 

Зміни функцій СЕБ ПАТ «Запорізький металургійний комбінат 

«Запоріжсталь» у результаті трансформацій (запропоновано автором) 

Функції у складі 

СЕБП щодо 

конкретного 

об’єкту 

Характер зміни за умови ускладнення митних процедур 

Загальні 

Планування Додатковий перегляд планів розвитку у сфері ЗЕД 

Аналіз Аналіз наслідків фактичних ускладнень 

Облік Облік неявних втрат (наприклад простої) 

Прогнозування Визначення перспектив взаємодії у сфері ЗЕД 

Контроль Додатковий контроль процесів митного оформлення 

Організація Удосконалення організаційного супроводу взаємодії з 

фіскальними органами 

Регулювання Визначення параметрів взаємодії з фіскальними 

органами 

Спеціальні 

Цілепокладання Перегляд актуальних цілей захисту підприємства 

Моніторинг Налагодження моніторингу дій фіскальних органів  

Нормативізація Формування внутрішньоорганізаційних стандартів 

взаємодії у сфері ЗЕД 

Формалізація Визначення необхідних формальних параметрів 

взаємодії 

Попереджувальна Попередня діагностика можливих загроз у сфері ЗЕД 

Мотивація Стимулювання / дестимулювання відповідальних за 

сферу ЗЕД на підприємстві 

Адаптація Адаптація існуючої системи управління до специфіки 

взаємодії з фіскальними органами 
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Рис. Л.7. Процесна карта управління трансформаціями об’єктів СЕБ ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ»  

за умови рейдерської атаки (запропоновано автором) 

Оцінювання 
захисту 

об’єктів СЕБП 

Страхування та 
фіксація прав 

власності 

Суспільний резонанс; 
застосування судових 

рішень та послуг 
охоронних компаній 

Підвищення 
кваліфікації із 
залученням 
провідних 
юристів 

Трансформації  

3/ 

Трансформації 

2/ 

5
/ 

Стан 
об’єктів 

СЕБП 

Інформація про  
реакцію суспільства 

та інституцій 
5// 

Функціональні зміни 
 2

// 
Функціональні зміни 

1
// 

Управлінські рішення щодо 
СЕБП 

Реалізація управлінських рішень суб’єктами СЕБП  
за умови рейдерської атаки 

Трансформації  
1

/ 

Інформація про 
участь у рейдерстві 

6// 

 

Партнерські 
2 

Інформація  
про наявність  

і вагомість 
4// 

Результати 
трансформаці

ї 
4

/ 

Відділ 
ЕБП 

 

Відділ ЕБП 
Менеджери 
різних рівнів Власники 

Відділ ЕБП 
 

Функціональні зміни  
3

// 

Примітка: 1…n – Ключові компоненти; 1
/
…n 

/
–  Процеси трансформації; 1

//
…n

//
 – Рефлексивні елементи  

                         – методи 

Потенційно-
негативної 

дії 
4 

 

Контактні 
3 

Внутрішньо-організаційні 
об’єкти   1 

Власники і топ-
менеджмент 

  

Використання 
соціальних мереж 

та ЗМІ для 
отримання 
суспільного 
резонансу 

Менеджери 
різних рівнів 

 

Відділ 
ЕБП 

Менеджери 
різних рівнів 

6
0
7
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Таблиця Л.12 

Зміни функцій СЕБ ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ»  

у результаті трансформацій (запропоновано автором) 

Функції у складі 

СЕБП щодо 

конкретного 

об’єкту 

Характер зміни за умови рейдерської атаки 

Планування Призупинення реалізації стратегічних планів і планування 

захисних дій 

Аналіз Аналіз вагомості наявних загроз  

Облік Аналітичний облік всіх операцій за звітний період з 

деталізацією 

Прогнозування Прогноз реакції суспільства та інституціонального 

середовища 

Контроль Посилення контролю за активами та ресурсами 

Організація Організація комплексного захисту майна та інтересів 

підприємства 

Регулювання Регулювання процесів взаємодії з представниками рейдерів 

та інституційних структур 

Спеціальні Деталізація захисних дій та управлінських рішень 

Цілепокладання Зміна пріоритетів на короткострокові і кризові 

Моніторинг Моніторинг змін середовища функціонування підприємства 

Нормативізація - 

Формалізація Формалізація процедур і процесів захисту 

Попереджувальна Залучення ЗМІ та громадських організацій для створення 

суспільного резонансу 

Мотивація Окреслення наслідків рейдерської атаки для кожного 

працівника 

Адаптація Продовження виконання операційних процесів навіть за 

умови загрози рейдерства 
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Рис. Л.8. Процесна карта управління трансформаціями СЕБ ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»  

за наявності загрози втрати конфіденційної інформації

Нормативна 
фіксація прав 
власності та 

фізичний захист  

Автоматизація 
процесів передачі, 

нівелювання 
людського впливу 

Підвищення рівня 
матеріальної 

відповідальності 

Трансформації  
3

/ 

Трансформації 
2

/ 

5
/
 

Стан 
об’єктів 
СЕБП 

Інформація про 
нормативну 
захищеність  

5
// 

Функціональні зміни 
 2

// 
Функціональні зміни 

1
// 

Трансформації  
1

/ 

Інформація про 
захищеність та 

збереження 
6

// 

Інформаційні 
потоки 

2 

Інформація про 
потреби 

4
// 

Результати 
трансформації 

4
/ 

Відділ 
кадрів Відділ ЕБП 

Бухгалтерія Власники 

Функціональні зміни  
3

// 

Примітка: 1…n – Ключові компоненти; 1
/
…n 

/
–  Процеси трансформації; 1

//
…n

//
 – Рефлексивні елементи  

                         – методи 

 

Конкуренти 
4 

Інтелектуальна 
власність 

3 

Топ-менеджмент 
  

Використання 
маніпуляцій та 

тиражування різної 
інформації щодо 
об’єкту впливу 

Оцінювання 
стану об’єктів 

СЕБП 

Менеджери 
різних рівнів 

 

Відділ 
ЕБП 

Персонал 
1 

Реалізація управлінських рішень суб’єктами СЕБП за наявності загрози  
втрати конфіденційної інформації 

Управлінські рішення щодо 
СЕБП 

6
0
9
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Таблиця Л.13 

Зміни функцій СЕБ ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»   

у результаті трансформацій (запропоновано автором) 

Функції у складі 

СЕБП щодо 

конкретного 

об’єкту 

Характер зміни за наявності загрози втрати конфіденційної 

інформації 

Планування - 

Аналіз Аналіз можливих шляхів «витоку» інформації 

Облік Подальша автоматизація облікових процесів 

Прогнозування - 

Контроль Контролювання суб’єктів-носіїв цінної інформації 

Організація Організація інформаційного обміну з мінімізацією 

учасників 

Регулювання - 

Спеціальні Обмеження доступу різних суб’єктів управління до 

важливої інформації 

Цілепокладання - 

Моніторинг Автоматизація моніторингу інформаційного забезпечення 

і потоків інформації 

Нормативізація - 

Формалізація - 

Попереджувальна Обмеження кола користувачів унікальною інформацією 

Мотивація Підвищення матеріальної відповідальності за неналежне 

використання інформації 

Адаптація Зміни в системі управління пов’язані з автоматизацією 

процесів 
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