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КАУЗАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ТРАНСФОРМАЦІЙ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
У статті визначено, що дослідження каузального характеру трансформацій у системі економічної
безпеки підприємства спирається на причини змін у загальному розумінні, природу економічної безпеки
як соціального та економічного феномену, а також на закономірності функціонування та розвитку
систем різної природи. Виділено складові каузальної природи трансформацій в системі економічної
безпеки підприємства. Запропоновано опис впливу складових каузальної природи трансформацій у
системі економічної безпеки підприємства на засадах біхевіоризму. Визначено, що трансформація має
характер реакції системи підприємства в цілому та системи економічної безпеки на певний стимул.
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Постановка проблем. ©Сьогоднішні реалії
функціонування потребують від підприємств
впровадження сучасних інструментів захисту
своїй діяльності, а забезпечення економічної
безпеки стає однією із головних цілей
управління. Система економічної безпеки є
важливою
для
підприємства,
та
стан
економічної безпеки є передумовою досягнення
та збереження сталих фінансових результатів
діяльності підприємства. Втім, властивість
економічної безпеки не є підприємству іманентною, економічна безпека не виникає природно.
Навпаки, через вплив значної кількості загроз
та ризиків у внутрішньому та зовнішньому
середовищі підприємства необхідними є
цілеспрямовані зусилля для забезпечення
економічної безпеки підприємства, що можливе
лише за умов трансформації. Визначення
причини виникнення та умови протікання
трансформаційного
процесу
в
системі
економічної безпеки підприємства дозволить
підприємству розробити механізм протидії
внутрішнім і зовнішнім загрозам, аналізувати
складні соціально-економічні умови для
вирішення стратегічних завдань підприємства,
що зумовлює актуальність дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Актуальність
дослідження
трансформацій
підприємства викликає зацікавленість багатьох
вітчизняних
та
зарубіжних
науковців.
Проблематиці дослідження трансформацій підприємства висвітлені у працях таких науковців,
як T. Hannan, G. Carroll, Ю. М. Плотинского,
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М. С. Дороніної,
С. Ю Козьменко,
В. С. Пономаренко, О. М. Тридіда та інші.
Дослідженню системи економічної безпеки
підприємства приділено багато уваги у працях
таких науковців, як Г. В. Козаченко,
Ю. С. Погорелов,
О.
М.
Ляшенко,
Є. І. Овчаренко, О. В. Ілляшенко та інші.
Проте дослідженню причин виникнення
трансформацій у системі економічної безпеки
підприємства приділяється небагато уваги. Не
висвітленим в науковій літератури залишається
опис впливу та дослідження складових
каузальної природи трансформацій у системі
економічної безпеки підприємства. В таких
умовах актуалізується проблема управління
трансформаціями в системі економічної
безпеки підприємства.
Формулювання цілей статті. Метою цієї
статті є дослідження теоретичних підходів та
методологічних засад каузального характеру
трансформацій в системі економічної безпеки
підприємства та їхнього впливу.
Опис основних результатів дослідження.
Поняття трансформації постає доволі складним
та багатогранним. Трансформаційні процеси є
невід’ємною частиною розвитку соціальноекономічних систем будь-якого рівня – від
національної
економіки
до
окремого
підприємства. Розвиток, у свою чергу, є
необхідною умовою функціонування таких
економічних систем у довгостроковому періоді.
Вважається, що поняття «трансформація»
набуло широкого використання в суспільних
науках у другій половині XX ст. для
характеристики новітніх процесів, пов’язаних із
радикальними
структурними
змінами
національних економік [1, c.45]. Традиційно
трансформація позначає зміну чого-небудь,
перетворення системи різного масштабу,
глибини,
спрямованості,
спричинені
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внутрішніми або зовнішніми факторами [2]. Т.
І. Заславська, у свою чергу, пропонує розуміти
трансформаційний процес як
поступове,
відносно мирне, але разом з тим глибоке й
відносно швидке перетворення соціальної
природи суспільства, обумовлене насамперед
не зовнішніми факторами, а внутрішніми
потребами системи [3]. Погоджуючись із такою
точкою зору щодо природи трансформації, не
можна обмежувати її джерела виключно
факторами ендогенної природи, оскільки навіть
простий лінійний причинно-наслідковий аналіз
може підтвердити, що трансформація може
відбуватися як під впливом внутрішніх
стосовно об’єкту трансформації чинників, так і
під впливом зовнішніх. З цього приводу,
наприклад, С. А. Єрохін зазначає про
рівноправний вплив як ендогенних, так
екзогенних
чинників
на
формування
трансформаційного процесу [4]. Та ж сама
точка зору щодо рівноправності ендогенних та
екзогенних джерел виникнення трансформацій
простежується в роботах [5, 6].
Більш загальною у такому випадку логічно
визнати точку зору О. В. Корнуха і
А. М. Турило [6], згідно якої трансформація є
економічною категорією, яка пов’язана з
економічною сферою, притаманною різним
рівням господарювання, відображає складний
процес, що здійснюється одночасно в просторі і
часі. О.В. Корнух зазначає, що економічна
трансформація відбувається під впливом
об’єктивних та суб’єктивних чинників, а
ключовою її ознакою є сукупність змін, які в
кінцевому підсумку призводять до нового
економічного стану, нових економічних
результатів та постановки нових економічних
цілей та завдань [6, с.190].
Трансформація як процес може охоплювати
не тільки широке коло об’єктів на
підприємстві, підсистеми управління, але й
функцій управління. Так, С.В. Філіппова та
О.В. Добруля зазначають, що трансформаційні
процеси
поширюються
на
економічні
інструменти управління, організаційні форми
його здійснення, виробничі системи і учасників
підприємства [5]. З такою точкою зору слід
повністю погодитися, тим більш, що вона
підкреслює
важливий
щодо
природи
трансформації на підприємстві аспект: така
трансформація не може бути зосереджена в
одній
підсистемі
підприємства,
бути
актуальною
щодо
одного
виду
використовуваних ресурсів тощо. Навіть якщо
первинно трансформація планувалася щодо
одного з елементів системи підприємства, її
проведення буде неодмінно «зачіпати» інші

елементи та підсистеми підприємства. З іншого
боку, трансформація позначає не тільки процес
перетворення, але й процес становлення,
перетворення системи різного масштабу [1].
Внаслідок трансформації можуть відбуватися
не тільки суто зміни, але й генезис нової
системи,
нових
відносин
або
явищ.
Трансформації в залежності від кінцевої мети і
стану, змінюють підсистеми та взаємозв’язок
елементів системи економічної безпеки
підприємства, що потребує впровадження та
контролю керованих змін.
Отже, за змістом трансформація приводить
до певних змін, а за наслідками їх природа
полягає у тому, що вони позначаються на стані
різних
систем.
Економічна
безпека
підприємства з позицій системного підходу
розглядається як самостійна система, що має
структуру, сукупність елементів, зв’язки,
взаємодію із зовнішнім та внутрішнім
середовищем. Але за зв’язками завжди стоять
процеси, які є причиною розвитку та
функціонування як системи економічної
безпеки підприємства, так і систем взагалі.
Економічна безпека як система представляє
собою
сукупність
елементів,
їхніх
властивостей, взаємозв’язків і взаємовідносин,
що складають єдиний комплекс і функціонують
відповідно
до
певних
об’єктивних
закономірностей,
що
проявляються
в
конкретних історичних умовах. Ця система
характеризується відносною відособленістю,
особливою
структурою
і
зв’язками з
навколишнім
середовищем,
специфічним
механізмом відтворення [2, с. 49]. Прийнято
вважати, що система економічної безпеки
підприємства
є
невід’ємною
частиною
соціально-економічної системи. Соціальноекономічна система постійно знаходиться під
впливом трансформаційних процесів, що
зумовлює
зміну
параметрів
системи
економічної безпеки підприємства. Зміна
параметрів на макро-, мезо-, мікрорівні
призводить до появи конкретної ситуації, що
потребує відповідних аналітичних інструментів
для її ідентифікації, оцінювання змін та
розроблення управлінського рішення. Доволі
часто трансформації системи економічної
безпеки підприємства носять не повністю
добровільний характер та зумовлені або
змінами
в
зовнішньому
середовищі
підприємства,
або
зміною
відносин
підприємства із його зовнішнім середовищем
(наприклад підприємство зростає, збільшується
кількість контрагентів, виникають нові загрози,
які
для
підприємства
раніше
були
неактуальними
тощо).
Це
породжує
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необхідність забезпечення необхідної реакції
всіх підсистем підприємства та складових
управління підприємством на ситуації, яка
виникає. І якщо така система у своєму
поточному стані не в змозі забезпечити
необхідну реакцію, адаптуватися до змін у
зовнішньому середовищі або до змін у
відносинах підприємства та його зовнішнього
середовища, то дієвість такої системи
знижуватиметься аж до актуалізації нових
загроз для підприємства.
Таким
чином,
дослідження
природи
трансформацій у системі економічної безпеки
підприємства потребує, у тому числі, відповіді
на питання, як такі трансформації виникають, і
до яких наслідків вони приводять. Отже,
виникає потреба у дослідженні каузального
характеру трансформацій у системі економічної

безпеки підприємства. Така назва походить від
об’єднання транслітерацій двох англомовних
слів – каузальний (від англ. «causal» – такий,
що є причиною, причинний).
Дослідження
каузального
характеру
трансформацій у системі економічної безпеки
підприємства спирається на причини змін у
загальному розумінні (трансформація за своїм
характером є зміною, і тому на неї поширюються загальні закономірності проходження
змін), природу економічної безпеки як
соціального та економічного феномену, а також
на закономірності функціонування та розвитку
систем різної природи. Монографічний аналіз
[8-14, 19, 20] дозволяє виділити такі складові
каузальної природи трансформацій у системі
економічної безпеки підприємства (рис. 1)

Складові каузальної природи трансформацій у системі
економічної безпеки підприємства

Протиріччя
Прагнення адаптації
Прагнення до впорядкованості та балансу
Зміни інституційного середовища
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Інновації
Криза
«Вдалі» мутації
Волюнтаристський вплив
Актуалізація загроз ендогенної та екзогенної природи
Зростання ентропії в процесах забезпечення економічної
безпеки
Зміна схильності до ризику та прагнення економічної
безпеки в системі економічної безпеки підприємства

Рис. 1 . Складові каузальної природи трансформацій в системі економічної безпеки
підприємства [8-14, 19, 20]
Всі виділені складові каузального характеру
трансформацій в системі економічної безпеки
підприємства
фактично
вписуються
в
біхевіористичну схему «Стимул – реакція».
Така схема фактично є основою біхевіоризму
як міждисциплінарного наукового напряму. У
перекладі англійське слово «behavior» означає
поведінка [15, с. 60]. Предметом психології в
межах біхевіоризму визначалась не свідомість,
а поведінка. Первісно біхевіоризм як наукова
течія був сформований у психології у роботах
Дж. Уотсона, Е.Толмена, Б. Скіннера,
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Е. Торндайка, Г. Спенсера [15, 16]. Д. Уотсон
побудував свою психологічну теорію на
підґрунті вчення І. П. Павлова про умовні
рефлекси. Базуючись на ньому, вчений
стверджував, що особистість є сукупністю
поведінкових реакцій і, таким чином, є
предметом научіння. Та чи інша поведінкова
реакція виникає на певний стимул чи ситуацію.
Цей процес біхевіористи описували такою
формулою: S - R, де S – стимул; R – реакція [15,
с. 61]. Формула «стимул-реакція», яку
біхевіористи пропагували як пояснювальний
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принцип поведінки, передбачала, що з людини
можна виліпити що завгодно, якщо давати їй
відповідні стимули, позитивно підкріплювати
певні реакції [16, с. 60]. Таким чином, всі види
поведінки – це навички, набуті у процесі
ефективного повторення деяких дій у відповідь
на зовнішні чи внутрішні подразники [16, с.61].
Попри той факт, що біхевіоризм отримав
свій початок у психології, згодом він вийшов за
Стимул

її межі, отримав імплементацію у різних
галузях знання, й у тому числі отримав
використання у сек’юрітології [17, 18]. Отже на
засадах біхевіоризму складові каузального
характеру трансформацій в системі економічної
безпеки підприємства фактично є стимулами
проведення (рис. 2.Х)

Реакція

Протиріччя
Прагнення адаптації
…

Трансформації у системі
економічної безпеки
підприємства

Зміна схильності
до ризику

Рис. 2. Опис впливу складових каузальної природи трансформацій у системі економічної
безпеки підприємства на засадах біхевіоризму*
* Запропоновано автором

Доволі часто трансформації в системі
економічної безпеки підприємства носять не
повністю добровільний характер та зумовлені
або змінами в зовнішньому середовищі
підприємства,
або
зміною
відносин
підприємства із його зовнішнім середовищем,
що мають каузальний характер. Слід зазначити,
що стимули щодо формування трансформацій є
різними, можуть впливати паралельно, але
головне у сформованій схемі (рис. 2) –
виникнення самих трансформацій як певної
реакції з боку системи економічної безпеки
підприємства. У такому випадку є цілком
очевидним, що трансформація вже має
характер реакції системи економічної безпеки
підприємства або у вигляді функціональної
реакції (реакція дії, якщо можливості системи
дозволяють відреагувати та такі загрози), або у
вигляді змістової реакції (зміна системи, якщо
поточний
стан
системи
не
дозволяє
відреагувати на такі загрози).
Висновки та перспективи подальших
досліджень. Таким чином, трансформації у
системі економічної безпеки підприємства не є
самоціллю, вони призначені (у разі їхнього
керованого характеру) для удосконалення стану
системи, набуття нею нових функціональних
можливостей, виконання її основних завдань
тощо. І в управлінні підприємством з метою

забезпечення дієвості такої системи важливо,
щоб такі трансформації були керовані,
проходили внаслідок цілеспрямованого впливу
з боку суб’єктів управління в системі
підприємством.
Трансформації у системі економічної
безпеки підприємства можуть проходити та
визначатися різною інтенсивністю, швидкістю,
але важливим завданням є визначення впливу
складових каузальної природи трансформацій.
Отже, використання засад біхевіоризму для
опису впливу складових каузальної природи
трансформації у системі економічної безпеки
підприємства
у
такому
разі
постає
методологічно цілком правомірним. І у разі
використання такого тезаурусу заслуговує на
увагу опис як стимулів, так і реакцій щодо
формування
трансформацій
у
системі
економічної безпеки підприємства. Опис
впливу
складових
каузальної
природи
трансформацій на засадах біхевіоризму
дозволяє відповісти на питання, як такі
трансформації виникають, і до яких наслідків
вони приводять. З цієї точки зору сама
трансформація вже має характер реакції
системи підприємства в цілому та системи
економічної безпеки на певний стимул. Тому
подальших досліджень потребує вивчення
питання не тільки каузального, але й
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консеквентного характеру трансформацій у
системі економічної безпеки підприємства. При
цьому таке питання заслуговує на увагу як у
прескриптивному
аспекті
(дослідження
очікуваних результатів трансформацій в

системі економічної безпеки підприємства
внаслідок здійснюваних дій), так і у
дескриптивному (вивчення та моніторинг
фактичних результатів трансформацій).
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