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В статті розглянуто теоретичні та інструментальні 
засади формування механізму управління трансформаці-
ями системи економічної безпеки підприємства. За ре-
зультатами дослідження визначено підходи до форму-
вання організаційно-економічного механізму трансфор-
маціями системи економічної безпеки підприємства. Ви-
значено процесний підхід до формування організаційно-
економічного механізму трансформаціями системи еко-
номічної безпеки підприємства найбільш придатним для 
використання. Запропоновано формування організаційно-
економічного механізму трансформаціями системи еко-
номічної безпеки підприємства на основі використання 
синтаксису IDEF. Формалізовано процес побудови механі-
зму управління трансформаціями системи економічної 
безпеки підприємства та визначено його окремі складові. 
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Постановка проблеми. Система економічної 
безпеки підприємства завжди знаходиться в стані 
трансформаційно безперервно тривалого процесу, 
який необхідно розглядати як історично нетривалий 
відрізок часу, протягом якого відбуваються перет-
ворення соціально-економічних відносин. Такий 
процес пов’язаний із змінами підсистем та змінює 
характер взаємодії елементів, що створює умови до 
формування нової системи економічної безпеки під-
приємства. Невизначеність умов діяльності, загрози 
зовнішнього та внутрішнього порядку, потребують 
від підприємств впровадження новітніх підходів 
щодо захисту економічних інтересів, можливих не-
гативних явищ та наслідків їхньої актуалізації. Для 
виконання своїх завдань система економічної безпе-
ки підприємства (СЕБП) є підсистемою апарату 
управління, оскільки вона здійснює вплив на елеме-

нти внутрішнього середовища підприємства, процес 
прийняття рішень, формує певну управлінську реак-
цію підприємства на певні ризики та загрози. Тому 
від такої системи цілком природно очікувати ініці-
ювання, планування, впровадження та контролю ке-
рованих змін, які за якістю або за сутністю мають 
бути визнані трансформаційними. СЕБП досягає ме-
ти свого функціонування за допомогою трансфор-
мацій, які є не тільки процесом перетворення, а й 
процесом становлення системи. З метою забезпе-
чення дієвості такої системи важливо, щоб трансфо-
рмації були керовані, проходили внаслідок цілесп-
рямованого впливу з боку суб’єктів управління в си-
стемі підприємством. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання системотворення в економічній безпеколо-
гії є об’єктом уваги багатьох вітчизняних дослідни-
ків. Так теоретичні питання щодо системи економі-
чної безпеки підприємства знайшли своє відобра-
ження у дослідженнях Є. І. Овчаренка, З. Б. Живко, 
Є. І. Рудніченка, Ю. С. Погорелова, О. В. Ілляшенко, 
та інших. Дослідженню організаційно-економічного 
механізму науковій літературі приділено багато ува-
ги, зокрема в працях А. Кульмана, Г. В. Козаченко, 
Є. І. Ануфрієвої, Г. Ю. Кучерука, А. О. Соколової, 
О. А. Гришнової та інших.  

Стосовно організаційно-економічного механіз-
му і підходів до його трактування, необхідно зазна-
чити, що більшість науковців використовуючи кла-
сичні трактування механізму, виділяють структур-
но-функціональні елементи управління на макро- і 
мікрорівнях з одночасним акцентом на взаємодії 
суб’єктів управління. Однак, незважаючи на широке 
коло питань досліджень, слід відзначити, що теоре-
тичні та інструментальні засади формування органі-
заційно-економічного механізму управління транс-
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формаціями СЕБП не є достатньо вивченими та но-
сять дискусійний характер. 

Метою статті є дослідження теоретичних та 
інструментальних засад формування організаційно-
економічного механізму управління трансформаці-
ями СЕБП/ 

Матеріали і результати досліджень. СЕБП 
завжди знаходиться в стані трансформаційно безпе-
рервно тривалого процесу, який необхідно розгля-
дати як історично нетривалий відрізок часу, протя-
гом якого відбуваються перетворення соціально-
економічних відносин. Такий процес пов’язаний із 
змінами підсистем та змінює характер взаємодії 
елементів, що створює умови до формування нової 
СЕБП. На нашу думку трансформаціями СЕБП є 
процес перетворень та становлення від СЕБП до її 
функціонування та розвитку системи, її структури 
на якісно новій основі під впливом некерованих 
змін, впровадженню та контролю керованих. 

Тому СЕБП досягає мети свого функціонуван-
ня за допомогою трансформацій, які є не тільки 
процесом перетворення, а й процесом становлення 
системи. Перехід на новий рівень функціонування і 
розвитку системи економічної безпеки підприємст-
ва, змінюючи якість простору, відбувається під 
впливом зовнішнього середовища та потребує зміни 
функцій самої системи. Протікання будь-яких про-
цесів в системах, з одного боку, породжується наяв-
ністю неоднорідностей, відмінностей і протиріч, а з 
іншої - призводить до виникнення нових внутрішніх 
і зовнішніх протиріч. Як зазначає М. Ф. Жмеренець-
кий «…наявність і характер зміни цих протиріч 
складають первинну, глибинну причину - суть ви-
никнення небезпеки для системи…» [1, с. 72]. В ос-
нові явища безпеки лежить закладена природою по-
треба в самозбереженні систем (як і небезпеки), але 
доповнена здатністю системи протидіяти небезпеці 
[2, с. 18]. Для виконання своїх завдань СЕБП факти-
чно є суб’єктом управління, оскільки вона здійснює 
вплив на елементи внутрішнього середовища підп-
риємства, процес прийняття рішень, формує певну 
управлінську реакцію підприємства на певні ризики 
та загрози.  

Впровадження керованих трансформацій СЕБП 
потребує визначення найбільш придатних інструме-
нтів управління. З метою забезпечення комплексно-
сті впровадження трансформацій СЕБП необхідно 
формування та використання організаційно-
економічного механізму управління. Простий опис 
процесів функціонування системи економічної без-
пеки та вплив на них трансформацій не задовольняє 
актуальні потреби менеджменту, оскільки не вирі-
шує завдань обґрунтування управлінського впливу. 

Організаційно-економічний механізм доволі 
активно використовується на рівні окремого підпри-
ємства та існує різноманіття щодо розуміння такого 
механізму в науковій літературі. Так О. А. Грішнова 
та О.В. Василик [3] організаційно-економічний ме-
ханізм визначають «це система елементів організа-
ційного та економічного впливу на управлінський 
процес, в якій відбувається цілеспрямоване перетво-
рення впливу елементів управління на об’єкт управ-
ління і яка має вхідні посилки та результуючу реак-
цію» [3, c. 22]. Г. В. Козаченко [4] так визначає ор-
ганізаційно-економічний механізм: «…інструмент 
управління, що являє собою сукупність управлінсь-
ких елементів і способів їхньої організаційної, інфо-
рмаційної, мотиваційної та правової підтримки, 
шляхом використання яких, з урахуванням особли-
востей діяльності підприємства, забезпечується до-
сягнення певної мети» [4, c. 36]. 

Слід зазначити, що науковій літературі [3, 4, 5, 
6] стосовно організаційно-економічного механізму і 
підходів до його трактування, необхідно зазначити, 
що більшість науковців, використовуючи класичні 
трактування механізму, виділяють структурно-
функціональні елементи управління на макро і мік-
рорівнях з одночасним акцентом на взаємодії 
суб’єктів управління. 

Формування організаційно-економічного меха-
нізму управління трансформаціями СЕБП потребує 
уточнення підходу, на засадах якого такий механізм 
може бути сформований. Можливі для використан-
ня підходи для формування механізму представлені 
у табл. 1. 

Таблиця 1 

Підходи для формування організаційно-економічного механізму управління трансформаціями СЕБП 
 (сформовано з використанням [4, 7, 8]) 

Підхід Опис підходу в контексті формування механізму 

Системний У межах підходу здійснюється комплексне удосконалення максимальної кількості елементів СЕБП 
відповідно до фактичних і потенційних трансформацій 

Процесний Формування здійснюється за окремими процесами, що необхідні для реалізації трансформацій і які 
пов’язані між собою та забезпечують послідовне й узгоджене в часі удосконалення елементів управ-
ління СЕБП 

Ситуаційний Головним орієнтиром для формування механізму є ситуації, що можуть виникнути в результаті ак-
туалізації певних трансформацій 

Фреймовий Виділення набору елементів (фреймів) мінімально необхідних для управління трансформаціями та 
його розширення за рахунок включення додаткових фреймів, які задіяні в трансформаційних проце-
сах 

Програмно-
цільовий 

Визначення програми трансформацій і встановлення цілей, що повинні бути досягнуті за рахунок 
удосконалення управління СЕБП 

Проектний Формування механізму здійснюється за проектним підходом відповідною командою проекту з чітко 
виділеними ресурсами та часовими межами 
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Таблиця 2 

Переваги та недоліки підходів до формування організаційно-економічного механізму  
управління трансформаціями СЕБП 

Підхід Переваги Недоліки 
Системний Максимально-можливе охоплення елементів СЕБП та 

формування комплексної системи управлінського 
впливу  

Тривалий період реалізації та низька опера-
тивність 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 у систему 
управління ЕБП 

Складність ідентифікації процесів відповід-
но до специфіки як підприємства, так і фун-
кціонування його СЕБП 

Ситуаційний Швидка реакція на зміни в зовнішньому і внутріш-
ньому середовищі. Реагування на найбільш актуальні 
потреби при формуванні механізму 

Вибірковість дії та складність реагування на 
множинні загрози  

Фреймовий Висока гнучкість. Можливість налаштування механі-
зму та зміни його структури під потреби та особливо-
сті підприємства. Простота опису 

Слабке визначення взаємодії між окремими 
елементами механізму. 
Результат функціонування механізму 

Програмно-
цільовий 

Чітка орієнтація на досягнення визначеної цілі з кон-
кретною послідовністю виконання дій згідно програ-
ми впровадження механізму 

Складність зміни параметрів програми 
впровадження механізму й виникнення до-
даткових витрат пов’язаних з цим 

Проектний Попередній розподіл відповідальності в команді про-
екту з впровадження механізму, персональна відпові-
дальність за ресурси, жорстка субординація 

Складність модифікації проекту на етапах 
його реалізації, складність інтеграції і пода-
льшого супроводу в загальній системі 
управління підприємством  

 
Кожен із виділених підходів може бути вико-

ристаний для формування організаційно-
економічного механізму управління трансформаці-
ями СЕБП. Втім, кожен з таких підходів має в кон-
тексті окресленої мети як переваги, так і недоліки 
(табл. 2), що суттєво впливають на специфіку фор-
мування зазначеного механізму.  

Аналізуючи характеристики підходів, наведе-
них у табл. 1 і табл. 2 необхідно деталізувати основ-
ні їх параметри та особливості застосування з метою 
вибору найбільш оптимального для формування ор-
ганізаційно-економічного механізму управління 
трансформаціями СЕБП. 

У переважній більшості досліджень, 
пов’язаних з економічною безпекою підприємств 
одним з базових є системний підхід, оскільки саме 
СЕБП дозволяє адекватно реагувати на загрози се-
редовища функціонування підприємства. Такий під-
хід дозволяє комплексно впроваджувати будь-які 
нововведення і забезпечує деталізацію та охоплення 
практично всіх складових елементів існуючих на пі-
дприємстві систем. Однак для формування організа-
ційно-економічного механізму управління трансфо-
рмаціями СЕБП він хоч і придатний, проте не може 
забезпечити достатню оперативність реагування на 
трансформації та потребує багато часу для коригу-
вання організаційних зв’язків і удосконалення взає-
модії елементів механізму.  

Дещо іншим є ситуаційний підхід, який залеж-
но від існуючого стану оточуючого середовища й 
ситуацій, які у ньому виникають, здатен швидко за-
безпечити «відгук» певної управлінської системи в 
межах підприємства, у тому числі СЕБП. Ситуацій-
ний підхід можливо буде мати переваги у порівняно 
з іншими за умови ефективно діючої СЕБП, яка 
працює злагоджено й пройшла етап трансформацій 

та удосконалень. Тобто у певному часовому періоді 
така система працює практично на «максимумі ефе-
ктивності» й реагує лише на певні подразники (си-
туації), які можливо потребують точкових концент-
рованих заходів. Однак реалії функціонування віт-
чизняних підприємств свідчать саме про актуаль-
ність трансформацій у сфері економічної безпеки, 
саме тому зазначений підхід на даний момент мало 
придатний до реалізації у вигляді базису формуван-
ня механізму управління трансформаціями СЕБП. 

Фреймовий підхід щодо формування організа-
ційно-економічного механізму управління трансфо-
рмаціями СЕБП є цілком можливим. Перевагами 
використання фреймового підходу до формування 
організаційно-економічного механізму є висока гну-
чкість такого механізму, можливість додавання 
окремих елементів без зміни його загальної струк-
тури, можливість пристосування механізму шляхом 
зміни його складу до потреб та особливостей діяль-
ності конкретного підприємства. Крім того, фрей-
мовий підхід на відміну від інших підходів дає змо-
гу порівняно просто представити зміст об’єкта, що 
будується. Й завдяки своїм перевагам фреймовий 
підхід знаходить своє використання у формуванні 
організаційно-економічних механізмів на рівні 
окремого підприємства, наприклад [7].  

Втім, істотним недоліком фреймового підходу 
є те, що він дуже докладно дозволяє відобразити 
склад певного механізму та варіації його елементів, 
але при цьому не відображає необхідним чином фу-
нкціонування такого механізму. Фактично фрейм як 
структура, що містить опис певного об’єкта у вигля-
ді заданих атрибутів та їхніх значень є компактною 
формою представлення морфологічного аналізу Ф. 
Цвіккі [9]. Але при цьому сам фрейм не відображає 
порядок функціонування механізму, що істотно 
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зменшує цінність використання відповідного підхо-
ду для формування механізму, адже завданням тако-
го формування є не просто визначення складу меха-
нізму, але й забезпечення його дієвості. 

Сутність програмно-цільового підходу полягає 
у визначенні програми трансформацій і встановлен-
ні цілей, що мають бути досягнуті за рахунок удо-
сконалення управління СЕБП. При цьому перевага-
ми підходу є чітка орієнтація на досягнення визна-
ченої цілі з конкретною послідовністю виконання 
дій згідно з програмою впровадження механізму, 
однак складність зміни параметрів програми впро-
вадження механізму й виникнення додаткових ви-
трат пов’язаних з цим, можуть нівелювати всі окре-
слені переваги. Створення програми передбачає на-
явність дієвої системи планування й достатньо ста-
більного стану СЕБП, а в нинішніх умовах це є до-
волі проблематичним. У кожній конкретній ситуації 
модифікація сформованих програм буде призводити 
до додаткових непродуктивних втрат і буде значно 
завищувати реальну вартість впровадження механі-
зму управління трансформаціями СЕБП. 

Проектний підхід передбачає визначення дово-
лі «жорстких» параметрів притаманних реалізації 
будь-якого проекту [10, 11]. Оскільки трансформації 
у більшості випадків не підпадають під категорію 
«абсолютно контрольованих», їх ресурсне забезпе-
чення та організаційно-управлінська специфіка 
впровадження потребують гнучкого реагування та 
удосконалення процесів формування відповідного 
механізму. Категоричність у межах розподілу відпо-
відальності за реалізацію такого проекту і намагання 
контролювати всі етапи його виконання, навпаки, 
тільки ускладнять інтеграцію побудованого механі-
зму у загальну управлінську систему і сформують 
низку проблем щодо його супроводу у процесі фун-
кціонування. При залученні зовнішніх фахівців-
консультантів можливо він і придатний на етапі ро-
зроблення основних складових і зв’язків у межах 
механізму управління трансформаціями СЕБП, од-
нак відносно тривале застосування зазначеного ме-
ханізму потребує розуміння і моніторингу більшості 
процесів, що відбуваються як в СЕБП так і в управ-
лінській системі підприємства в цілому. А достатній 
рівень моніторингу й супроводу таких процесів мо-
же здійснюватись саме за рахунок застосування 
процесного підходу та специфічного інструмента-
рію, який традиційно використовується для опера-
тивного відслідковування й коригування будь-яких 
процесів у межах організаційно-управлінської скла-
дової функціонування підприємства. Хоча і процес-
ний підхід має свої вади, які полягають у складності 
ідентифікації процесів відповідно до специфіки як 
підприємства, так і функціонування його СЕБП. 

Тому необхідно більш детально висвітлити 
можливості і переваги такого підходу  порівняно з 
іншими, що були проаналізовані вище. Процесний 

підхід дозволяє ідентифікувати та ретельно проана-
лізувати всі етапи реалізації будь-яких трансформа-
цій та виявити «слабкі місця» й точки спротиву 
(брейк фактори), що у перспективі забезпечує мож-
ливість функціонування трансформованих елементів 
відповідної системи. Не виключенням є і формуван-
ня організаційно-економічного механізму управлін-
ня трансформаціями СЕБП, оскільки вузька «спеці-
алізація» зазначеного механізму не виключає необ-
хідності його інтеграції в загальну систему управ-
ління підприємством, що передбачає формування 
нових організаційних та інформаційних зв’язків та 
підходів до взаємодії. При цьому саме процесний 
підхід дозволяє враховувати особливості розвитку 
СЕБП, існуючі підходи до управління підприємст-
вом у розрізі окремих сфер і процесів, та передбачає 
узгодження із життєвим циклом підприємства, який 
безпосередньо впливає на його розвиток у цілому. 

Простий опис процесів функціонування СЕБП 
та вплив на них трансформацій не задовольняє акту-
альні потреби менеджменту, оскільки не вирішує 
завдань обґрунтування управлінського впливу. То-
му, необхідно у межах процесного підходу визначи-
ти найбільш придатний інструментарій, який би міг 
забезпечити формування дієвого механізму управ-
ління трансформаціями СЕБП. Традиційно впрова-
дження процесного підходу пов’язують з викорис-
танням певного синтаксису, який може застосовува-
тись для оптимізації завдань в існуючій системі 
управління, є винятком і організаційно-економічний 
механізм управління трансформаціями. Такі синтак-
сиси є скороченою назвою підходів, що розробля-
лись у різні періоди часу з метою оптимізації зага-
льної сукупності процесів і методів управління під-
приємством, а також з метою моделювання та фор-
мування прогнозів діяльності суб’єктів господарю-
вання та їх системи управління. Принципово можуть 
бути використані різні синтаксиси (табл. 3). 

Наведені в табл. 3 основні характеристики най-
більш розповсюджених синтаксисів, що використо-
вуються в різних сферах для характеристики різно-
манітних процесів, свідчать про їх певний взає-
мозв’язок і орієнтацію на вирішення схожих за-
вдань. 

Для порівняння представлених у табл. 3 форм 
синтаксису надамо їхню порівняльну 
характеристику за часом виникнення та розвитку 
(рис. 2). 

Наведені на рис. 2 часові параметри виникнен-
ня й розвитку відповідних методологій є дещо умо-
вними, оскільки вони взаємопов’язані і використо-
вуються з різним ступенем активності доволі трива-
лий період. 

Наприклад, методологія SADT у вигляді пер-
ших досліджень й базових елементів почала розроб-
лятися з кінця 60-х років минулого століття, а поча-
ла застосовуватись із 1973 року.  
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Таблиця 3 

Синтаксис, який може бути використаний для формування організаційно-економічного механізму 
 управління трансформаціями СЕБП (складено автором за [12, 13, 14, 15] 

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. По-
чав застосовуватись з 1973 року і пов'язаний з системами «людина-машина-комп'ютер». В цілому хара-
ктеризується 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 рі-
шень 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 визна-
чення, уявлення, проектування та документування програмних систем, організаційно-економічних сис-
тем, технічних систем та інших систем різної природи. UML містить стандартний набір діаграм і нота-
цій 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 ви-
могою при розробці даного сімейства методологій була можливість ефективного обміну інформацією 
між фахівцями - учасниками програми ICAM (звідси назва: Icam DEFinition - IDEF). Після опубліку-
вання стандарту він був успішно застосований в самих різних областях бізнесу, показавши себе ефек-
тивним засобом аналізу, конструювання та відображення бізнес-процесів. IDEF0, як стандарт був роз-
роблений 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 досяг-
нута необхідна глибина декомпозиції - процес нижнього рівня супроводжується міні-специфікацією 
(текстовим описом) 

 
        

UML     + + + 
IDEF   + + + + + 
SADT + + +     
DFD   + + + + + 

 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Наш час 
 

Рис. 1. Хронологічне порівняння існуючих синтаксисів опису процесів [13, 14] 

 
І у 1980-х роках трансформувалася у IDEF та 

DFD. А UML виникла значно пізніше і лише у 1996 
році  розробники у OMG вперше випустили специ-
фікацію UML версії 0.9. [12]. Стосовно тривалості 
активного застосування наведених синтаксисів до-
цільно відмітити, що, еволюціонуючи від версії до 
версії, розширювався перелік завдань, які виконува-
лись у межах наведених методологій та удоскона-
лювався відповідний інструментарій. У наш час 
найбільш активно застосовуються IDEF та DFD, а 
також їх похідні у певних функціональних межах 
управлінських систем. Однак це не означає, що аб-
солютно відмовились і від UML, хоч і обмежили її 
використання саме для опису управлінських проце-
сів. Отже, наведені синтаксиси мають свої переваги 
й недоліки, що регламентує їх застосування для ви-
рішення актуальних управлінських завдань. 

Для вирішення проблеми формування органі-
заційно-економічного механізму управління транс-
формаціями СЕБП найбільш корисним буде IDEF, а 
UML та DFD – здебільшого призначені для моделю-
вання інформаційних систем і потребують майже 
абсолютної автоматизації процесів, що не завжди 
реально для вітчизняних підприємств внаслідок об-
меженості ресурсів та слабкої автоматизації проце-
сів. 

Синтаксис IDEF не виник спонтанно, а був ло-
гічним продовженням методології SADT, яка розро-
блена спеціально для того, щоб полегшити опис і 
розуміння штучних систем, що потрапляють до роз-
ряду середньої складності. SADT була створена й 
випробувана на практиці в період з 1969 по 1973 р. 
[13]. Ця методологія виникла під сильним впливом 
PLEX, концепції клітинної моделі людино-
орієнтованих функцій Хорі, загальної теорії систем, 
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технології програмування і навіть кібернетики. З 
1973 р сфера її використання істотно розширюється 
для вирішення завдань, пов'язаних з великими сис-
темами, такими, як проектування телефонних кому-
нікацій реального часу, автоматизація виробництва, 
створення програмного забезпечення для командних 
і керуючих систем, підтримка боєготовності. Мето-
дологія з успіхом застосовувалася для опису великої 
кількості складних штучних систем з широкого спе-
ктру областей (банківська справа, очищення нафти, 
планування промислового виробництва, системи на-
ведення ракет, організація матеріально-технічного 
постачання, методологія планування, технологія 
програмування) [14, с.13]. 

У програмі інтегрованої комп'ютеризації виро-
бництва (ICAM) Міністерства оборони США була 
визнана корисність SADT, що призвело до стандар-
тизації та публікації її частини, названої IDEFO [14, 
с.1]. У подальшому зазначена методологія почала 
стрімко розвиватись і на сьогодні є однією з базових 
у стандартах якості ISO, який розповсюджений у ба-
гатьох країнах. При цьому на сьогодні є ціла низка 
синтаксисів IDEF, які знайшли своє застосування в 
різних сферах і розроблені з різним ступенем глиби-
ни й можливості практичного використання. З ура-
хуванням сутності синтаксисів та їх специфіки, для 
побудови механізму управління трансформаціями 
СЕБП придатними є IDEF0, IDEF1, IDEF3. Це обу-
мовлено можливістю коректного відображення 
зв’язків, інформації та функціональних елементів за 
допомогою таких синтаксисів. Враховуючи, що 
природа трансформацій і їх походження базується 
на певній інформаційній взаємодії, яка формує пев-
не «збурення» системи, а ці «збурення» змінюють 
функціональні складові та їх змістове наповнення, 
саме IDEF буде корисним для менеджменту у про-
цесі трансформації підходів до управління різними 
сферами діяльності підприємства. А щодо місця ме-
ханізму в управлінській системі та можливості за-
стосування IDEF для його побудови, доцільно пого-
дитись з висловлюваннями класиків SADT Девіда 
Марка та Клемента МакГоуена: «вхід при наявності 
управління трансформується у вихід за допомогою 
механізму» [14]. Передусім це пов’язано із методо-
логією SADT, яка є основою IDEF і передбачає дос-
лідження всіх процесів від початку або генерації 
(входу) до кінцевого результату (виходу). Оскільки 
трансформація СЕБП не може відбуватися без 
управлінського впливу, а процеси трансформації 
піддаються ідентифікації, логічно буде представити 
механізм управління трансформаціями СЕБП засо-
бами IDEF. Це дасть змогу не лише виділити основ-
ні процеси, а й ідентифікувати базові та потенційні 
зв’язки з прив’язкою до інформаційних потоків. 
Графічно формалізацію процесу формування меха-
нізму управління трансформаціями СЕБП представ-
лено на рисунку 2.  
 

 

Рис. 2. Формалізація процесу формування 
механізму управління трансформаціями СЕБП 

Для реалізації наведених вище положень необ-
хідно визначити сутність та призначення механізму 
управління трансформаціями СЕБП в цілому і за 
окремими складовими елементами (процесами).  

Відповідно, такі складові елементи потребують 
ідентифікації й пояснення особливостей їх взаємо-
дії. На наступному етапі відбувається розроблення 
необхідних елементів (змістове наповнення) для по-
дальшого використання та їх поєднання з метою фо-
рмування загального механізму управління транс-
формаціями СЕБП. Після чого відбувається апроба-
ція розробленого механізму з обов’язковим попере-
днім тестуванням та подальшим введенням у дію. 
При отриманні очікуваних результатів, а скоріше 
при відповідності наявним вимогам менеджменту, 
механізм переходить у режим повноцінного функці-
онування.  

У складі такого механізму необхідно виділити 
два блоки складових елементів, які відрізняються 
своїм наповненням за відношенням до управлінсь-
кого процесу. Перший блок – суб’єкти, об’єкти, ме-
тоди та оцінювальні елементи, створюють основу 
досліджуваного механізму й формують необхідний 
фундамент для його «запуску». Другий блок – 
включає елементи, що дозволяють такому механізму 
функціонувати та інтегруватися в загальну систему  
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управління підприємством (на скільки це необхідно 
і доцільно). Рефлексивні, узгоджувальні, нормативні 
елементи та подолання опору змінам – організову-
ють і регламентують зв’язки у середині механізму, 
оперуючи інформацією та інструментарієм, які ге-
нерує перший блок. 

Зазначений механізм не є складовою частиною 
СЕБП і має управлінську сутність, оскільки за його 
допомогою будуть реалізовуватися попередньо уз-
годжені управлінські рішення щодо трансформації 
СЕБП. Тобто вхідним інформаційним потоком бу-
дуть управлінські рішення відповідних суб’єктів 
управління, а результуючою (вихід) – удосконален-
ня СЕБП в цілому і окремих її елементів зокрема. 
Враховуючи логіку побудови СЕБП (об’єкти – 
суб’єкти – методи – функції) необхідно враховувати, 
що суб’єкти і методи будуть «відчувати» безпосере-
дній вплив механізму, а функції та об’єкти – опосе-
редкований (тобто не так явно виражений). 

Висновки. Таким чином, в статті розглянуто 
формування механізму управління трансформаціями 
СЕБП. За результатами дослідження визначено під-
ходи до формування організаційно-економічного 
механізму трансформаціями СЕПБ. Дослідження пі-
дходів до формування організаційно-економічного 
механізму управління трансформаціями СЕБП до-
зволило визначити їхні переваги та недоліки, про-
аналізувати можливі інструменти, які можуть бути 
використані для формування такого механізму. Ви-
значено процесний підхід до формування організа-
ційно-економічного механізму трансформаціями 
СЕПБ найбільш придатним для використання. Розг-
лянуто основні характеристики найбільш розповсю-
джених синтаксисів, що використовуються в різних 
сферах для характеристики різноманітних процесів. 
Запропоновано формування організаційно-
економічного механізму трансформаціями СЕПБ у 
вигляді процесної карти на основі використання 
синтаксису IDEF, що дало змогу формалізувати 
процес побудови механізму управління трансфор-
маціями СЕБП та визначити його окремі складові 

В разі використання організаційно-
економічного механізму управління трансформаці-
ями СЕБП потребує уточнення склад такого механі-
зму та обґрунтування його «організаційної» та «еко-
номічної» компонент. Для коректного визначення 
таких елементів та обґрунтування їх складу, необ-
хідно зробити деякі уточнення щодо самої сутності 
механізму управління трансформаціями СЕБП, що 
потребує подальших досліджень 

 
 

Л і т е р а т у р а  
1. Жмеренецкий В. Ф. Теория безопасности социальных 

систем: учеб. пособ. Москва: НОУ ВПО МПСИ, 2010. 
177 с. 

2. Теория безопасности человека, общества, 
цивилизации: учебн. пособ. / под. ред. А. Ю. Мягкова. 
Москва: Московский психолого-социальный институт, 
2007. 256 с. 

3. Грішнова О. А., Василик О. В. Організаційно-
економічний механізм управління інтелектуалізацією 
трудової діяльності // Вісник Прикарпатського 
університету. Серія: Економіка. 2008. Вип. 6. С. 22–27. 

4. Козаченко Г. В. Організаційно-економічний механізм 
як інструмент управління підприємством // Економіка. 
Менеджмент. Підприємство: зб. наук. праць. 
Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2003. Вип. 11. С. 35–40. 

5. Кушнірук В. С., Єрмаков О. Ю., Шебаніна О. В. 
Організаційно-економічний механізм ефективного 
ведення садівництва в аграрних підприємствах 
регіону: монографія / за ред. проф. О. Ю. Єрмакова. 
Миколаїв: МДАУ, 2009. 232 с. 

6. Лузан Ю. П. Організаційно-економічний механізм 
забезпечення розвитку агропромислового виробництва 
України: теоретично-методологічний аспект // 
Економіка АПК. 2011. № 2. С. 3–12. 

7. Гавловська Н. І. Економічна безпека 
зовнішньоекономічної діяльності промислових 
підприємств: оцінювання, моделювання, механізм 
забезпечення: монографія. Хмельницький: ФОП 
Мельник А. А., 2016. 480 с. 

8. Ілляшенко О. В. Механізми системи економічної 
безпеки підприємства: монографія. Харків: Мачулін, 
2016. 503 с. 

9. Zwicky F. Discovery Invention, Research, Through the 
Morphological Approach. New York: McMillan, 1969. 
276 p. 

10. Гавловська Н. І., Рудніченко Є. М. Управління 
інноваційними проектами: навч. посіб. Хмельницький: 
ХНУ, 2016. 247 с. 

11. Зачко О. Б. Методологія безпеко-орієнтованого 
управління проектами розвитку складних систем (на 
прикладі цивільного захисту) : дис. ... доктора техн. 
наук : 05.13.22. Львів, 2015. 342 с. 

12. Вендров А. М., Малышко В. В. Объектно-
ориентированный анализ и проектирование с 
использованием языка UML : метод. пособ. Москва: 
МГУ, 2002. 139 с. 

13. Верников Г. Стандарты моделирования IDEF и ABC // 
Библиотека управления: электрон. изд. URL: 
//http://www.cfin.ru/vernikov (дата обращения: 
21.05.2015). 

14. Марка Д. А., МакГоуэн К. Методология структурного 
анализа и проектирования SADT. Москва: Мета 
Технология, 1993. 240 с. 

15. Морозов Д. А. Применение нотации DFD в 
моделировании внешних схем // Портал научно-
практических публикаций: электрон. научн. изд. URL: 
http://portalnp.ru/2014/06/2015 (дата обращения: 
12.12.2019). 

 
R e f e r e n c e s  

1. Zhmerenetskyi V. F. Teoryia bezopasnosty sotsyalnыkh 
system: ucheb. posob. Moskva: NOU VPO MPSY, 2010. 
177 s. 

2. Teoryia bezopasnosty cheloveka, obshchestva, 
tsyvylyzatsyy: uchebn. posob. / pod. red. A. Yu. 
Miahkova. Moskva: Moskovskyi psykholoho-sotsyalnыi 
ynstytut, 2007. 256 s. 

3. Hrishnova O. A., Vasylyk O. V. Orhanizatsiino-
ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia intelektualizatsiieiu 
trudovoi diialnosti // Visnyk Prykarpatskoho universytetu. 
Seriia: Ekonomika. 2008. Vyp. 6. S. 22–27. 

4. Kozachenko H. V. Orhanizatsiino-ekonomichnyi 
mekhanizm yak instrument upravlinnia pidpryiemstvom // 
Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemstvo: zb. nauk. 



ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля № 2 (258) 2020 27 

 

 

prats. Luhansk: SNU im. V. Dalia, 2003. Vyp. 11. S. 35–
40. 

5. Kushniruk V. S., Yermakov O. Yu., Shebanina O. V. 
Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm efektyvnoho 
vedennia sadivnytstva v ahrarnykh pidpryiemstvakh 
rehionu: monohrafiia / za red. prof. O. Yu. Yermakova. 
Mykolaiv: MDAU, 2009. 232 s. 

6. Luzan Yu. P. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm 
zabezpechennia rozvytku ahropromyslovoho vyrobnytstva 
Ukrainy: teoretychno-metodolohichnyi aspekt // 
Ekonomika APK. 2011. № 2. S. 3–12. 

7. Havlovska N. I. Ekonomichna bezpeka 
zovnishnoekonomichnoi diialnosti promyslovykh 
pidpryiemstv: otsiniuvannia, modeliuvannia, mekhanizm 
zabezpechennia: monohrafiia. Khmelnytskyi: FOP 
Melnyk A. A., 2016. 480 s. 

8. Illiashenko O. V. Mekhanizmy systemy ekonomichnoi 
bezpeky pidpryiemstva: monohrafiia. Kharkiv: Machulin, 
2016. 503 s. 

9. Zwicky F. Discovery Invention, Research, Through the 
Morphological Approach. New York: McMillan, 1969. 
276 p. 

10. Havlovska N. I., Rudnichenko Ye. M. Upravlinnia 
innovatsiinymy proektamy: navch. posib. Khmelnytskyi: 
KhNU, 2016. 247 s. 

11. Zachko O. B. Metodolohiia bezpeko-oriientovanoho 
upravlinnia proektamy rozvytku skladnykh system (na 
prykladi tsyvilnoho zakhystu) : dys. ... doktora tekhn. nauk 
: 05.13.22. Lviv, 2015. 342 s. 

12. Vendrov A. M., Malыshko V. V. Obъektno-
oryentyrovannыi analyz y proektyrovanye s 
yspolzovanyem yazыka UML : metod. posob. Moskva: 
MHU, 2002. 139 s. 

13. Vernykov H. Standartы modelyrovanyia IDEF y ABC // 
Byblyoteka upravlenyia: эlektron. yzd. URL: 
//http://www.cfin.ru/vernikov (data obrashchenyia: 
21.05.2015). 

14. Marka D. A., MakHouэn K. Metodolohyia strukturnoho 
analyza y proektyrovanyia SADT. Moskva: Meta 
Tekhnolohyia, 1993. 240 s. 

15. Morozov D. A. Prymenenye notatsyy DFD v 
modelyrovanyy vneshnykh skhem // Portal nauchno-
praktycheskykh publykatsyi: эlektron. nauchn. yzd. URL: 
http://portalnp.ru/2014/06/2015 (data obrashchenyia: 
12.12.2019). 

 
 

Ивченко Е. А. Формирование организационно-
экономического механизма управления трансформа-
циями системы экономической безопасности предпри-
ятия. 

В статье рассмотрены теоретические и инстру-
ментальные основы формирования механизма управления 
трансформациями системы экономической безопасности 
предприятия. По результатам исследования определены 
подходы к формированию организационно-
экономического механизма трансформациями системы 
экономической безопасности предприятия. Определено, 
что процессный подход к формированию организационно-
экономического механизма трансформациями системы 
экономической безопасности предприятия является 
наиболее пригодным для использования. Предложено 
формирование организационно-экономического механизма 

трансформациями системы экономической безопасности 
предприятия на основе использования синтаксиса IDEF. 
Формализовано процесс построения механизма управле-
ния трансформациями системы экономической безопас-
ности предприятия и определены его отдельные состав-
ляющие. 

Ключевые слова: трансформация, экономическая 
безопасность, система экономической безопасности 
предприятия, механизм, процессный подход организаци-
онно-экономический механизм, управление. 

 
Ivchenko Y. Construction of the organizational and 

economic mechanism of managing the transformation of 
the economic security system of the enterprise 

The article considers theoretical and instrumental prin-
ciples of formation of the mechanism of transformation man-
agement of the economic security system of the enterprise. It is 
determined that the implementation of managed transfor-
mations of the enterprise economic security system requires 
the use of the necessary management tools. A simple descrip-
tion of the processes of functioning of the economic security 
system and the impact on them of transformations does not 
satisfy the actual needs of management, because it does not 
solve the problems of substantiation of managerial influence. 
According to the results of the research, approaches to the 
formation of organizational and economic mechanism by 
transformations of the economic security system of the enter-
prise are determined. The study of approaches to the for-
mation of organizational and economic mechanism for man-
aging the transformations of the economic security system of 
the enterprise has allowed to identify their advantages and 
disadvantages, to analyze possible tools that can be used to 
form such mechanism. The process approach to the formation 
of the organizational and economic mechanism by the trans-
formations of the economic security system of the enterprise 
most suitable for use is determined. The main characteristics 
of the most common syntaxes used in various fields to charac-
terize various processes are considered. Syntax that can be 
used to form an organizational and economic mechanism for 
managing the transformations of an enterprise's economic se-
curity system. Formation of organizational and economic 
mechanism by transformation of the economic security system 
of the enterprise in the form of a process map based on the use 
of IDEF syntax was proposed, which made it possible to for-
malize the process of construction of the mechanism of trans-
formation of the economic security system of the enterprise 
and to determine its individual components. To implement the 
above provisions, the essence and purpose of the mechanism 
for managing the transformations of the economic security 
system of the enterprise as a whole and for individual constit-
uent elements (processes) are determined. 

Keywords: transformation, economic security, system of 
economic security of enterprise, mechanism, process ap-
proach, organizational-economic mechanism, management. 
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