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Класифікація трансформаційних перетво-
рень сучасного підприємства є основою 
для формування дієвого механізму забезпе-
чення процесів ідентифікації загроз транс-
формаційних процесів, оцінки негативного 
впливу їх наслідків, формування інвестицій-
ного портфеля заходів захисту. Типологію 
трансформаційних перетворень, які впли-
вають на економічну безпеку підприємства, 
запропоновано проводити, ґрунтуючись на 
твердженнях (постулатах) трансформацій 
підприємства. У статті наведено модель 
вибору пріоритетних ознак для проведення 
класифікації трансформаційних перетво-
рень підприємства. Автором проведена 
класифікація трансформаційних перетво-
рень, що впливають на економічну безпеку 
підприємства. Визначена мета проведення 
трансформацій підприємства, об’єкти та 
зміст трансформаційних процесів, види 
загроз економічній системі та негативні 
наслідки трансформаційних перетворень, 
які притаманні підприємствам харчової про-
мисловості. За результатами проведеного 
дослідження зроблено відповідні висновки та 
визначені напрями подальшого вивчення.
Ключові слова: трансформаційні процеси, 
трансформаційні перетворення, класифі-
кація, економічна безпека підприємства, 
загрози економічній безпеці.

Классификация трансформационных пре-
образований современного предприятия 

является основой для формирования дей-
ственного механизма обеспечения про-
цессов идентификации угроз трансфор-
мационных процессов, оценки негативного 
воздействия их последствий, формиро-
вания инвестиционного портфеля мер 
защиты. Типологию трансформационных 
преобразований, которые влияют на эко-
номическую безопасность предприятия, 
предложено проводить, основываясь на 
утверждениях (постулатах) трансформа-
ций предприятия. В статье представлена 
модель выбора приоритетных признаков 
для проведения классификации трансфор-
мационных преобразований предприятия. 
Автором проведена классификация транс-
формационных преобразований, влияющих 
на экономическую безопасность предпри-
ятия. Определена цель проведения транс-
формаций предприятия, объекты и содер-
жание трансформационных процессов, виды 
угроз экономической системе и негативные 
последствия трансформационных преоб-
разований, которые присущи предприятиям 
пищевой промышленности. По результа-
там проведенного исследования сделаны 
соответствующие выводы и определены 
направления дальнейшего изучения.
Ключевые слова: трансформационные 
процессы, трансформационные преобразо-
вания, классификация, экономическая без-
опасность предприятия, угрозы экономиче-
ской безопасности.

The classification of transformational transformations of a modern enterprise is the basis for the formation of an effective mechanism for ensuring the pro-
cesses of identification of threats to transformation processes, the assessment of the negative impact of their consequences, the formation of investment 
portfolio of protection measures. The study of the typology of transformational transformations of the enterprise was conducted in view of the functioning 
of the enterprises producing food and processing agricultural raw materials in a particular transformation environment. The typology of transformational 
transformations that affect the economic security of the enterprise is proposed to be carried out based on the statements (postulates) of the transformations 
of the enterprise. The criteria by which the effectiveness of the economic security system is evaluated are highlighted. The selection of components of the 
classification group according to the objects and content of transformation transformations is made in view of the following: specifics of functioning of food 
industry enterprises; the need to protect the economic system of the enterprise from the negative impact of transformation processes. This article presents 
a model for selecting priority features for classifying transformational transformations of an enterprise that affect its economic security. As a result of using 
the system modeling method, eleven features of the classification were selected.  The author classifies transformational transformations that affect the eco-
nomic security of the enterprise. Specific conditions of functioning of the food industry are systematized, which are essential for distinguishing elements of 
the classification group by objects and content. According to the classification, the purpose of the transformation of the enterprise, the objects and content of 
the transformation processes, the types of threats to the economic system and the negative consequences of transformation transformations inherent in the 
food industry are determined. According to the results of the research, the relevant conclusions were drawn and directions for further study were determined.
Key words: transformation processes, transformational transformations, classification, economic security of the enterprise, threats to economic security.

ТИПОЛОГІЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ  
ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
TYPOLOGY OF TRANSFORMATIONAL TRANSFORMATIONS  
OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

Постановка проблеми. Класифікація транс-
формаційних перетворень сучасного підприєм-
ства є основою для формування дієвого механізму 
забезпечення процесів ідентифікації загроз транс-
формаційних процесів, оцінки негативного впливу 
їх наслідків, формування інвестиційного портфеля 
заходів захисту. Таким чином, вибрана тематика 
наукового дослідження є актуальною для сучас-
ного бізнесу, а її вивчення сприятиме розвитку 
системи економічної безпеки підприємства.

Аналіз останніх публікацій по проблемі. 
Початок ХХІ століття можна сміливо назвати 
«ерою трансформації». Трансформаційним про-
цесам, а саме проблемам їх організації, про-

ведення, класифікації тощо, присвячено багато 
наукових статей, тез конференцій та монографій. 
До гільдії вчених, які переймаються питаннями 
трансформації економічних систем, належать 
також такі науковці, як О.І. Барановський [1], 
В.Я. Брич [2], В.І. Гринчуцький [3], І.Ф. Комарниць-
кий [4], Є.В. Мироненко [5], С.А. Назаренко [6], 
І.М. Чернявська [7], Ю.В. Яковець [7]. Приєдную-
чись до досліджень трансформаційних перетво-
рень, постараємося більш детально розглянути 
наукові підходи до класифікації трансформацій-
них процесів підприємств харчової промисловості 
з огляду на їхній вплив на економічну безпеку гос-
подарської структури.
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Постановка завдання. У статті поставлені та 
реалізовані такі завдання щодо вдосконалення 
типології трансформаційних перетворень підпри-
ємства, а саме: обґрунтувати вибір пріоритетних 
ознак класифікації та запропонувати класифіка-
цію трансформаційних перетворень підприємств 
харчової промисловості, які впливають на еконо-
мічну безпеку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дослідження типології трансформаційних перетво-
рень підприємства проведемо з огляду на функці-
онування підприємств, що виробляють продукти 
харчування та займаються переробкою сільськогос-
подарської сировини, у певному трансформаційному 
середовищі. Під середовищем трансформаційних 
перетворень, що впливають на рівень економічної 
безпеки підприємства, розуміємо сукупність умов 
функціонування суб’єкта господарської діяльності 
(підприємства) під дією загроз та небезпек зовнішніх 
та внутрішніх трансформаційних процесів.

Зовнішні фактори впливу для підприємств хар-
чової промисловості можуть бути політичного, 
фінансово-економічного, ринкового та соціаль-
ного характеру. Окремо треба виділити фактори, 
які виникають відповідно до процесів глобалізації 
та Євроінтеграції, проблем забезпечення продо-
вольчої безпеки України та її окремих регіонів.

Внутрішні фактори продиктовані корпоратив-
ними цілями бізнесу, фінансовим станом під-
приємства, вимогами техніко-технологічного та 
ресурсного забезпечення господарської діяль-
ності (виробництва), проблемами забезпечення 
здорового соціально-психологічного клімату.

Типологію трансформаційних перетворень, які 
впливають на економічну безпеку підприємства, 
пропонуємо побудувати, ґрунтуючись на таких 
твердженнях (постулатах).

З огляду на ступінь впливу на рівень небезпеки 
та глибину суттєвих змін, які зумовлені трансфор-
маційними процесами, пропонуємо дослідження 
трансформаційних перетворень та їхній вплив на 
економічну безпеку підприємства проводити за 
двома напрямами:

– екзогенні трансформаційні процеси, зумов-
лені зовнішніми причинами;

– ендогенні трансформаційні процеси, зумов-
лені внутрішніми причинами.

1) Трансформаційні процеси суб’єкта госпо-
дарювання відбувається під впливом зовнішніх 
і внутрішніх факторів та можуть мати обов’язковий 
(примусовий) характер або проводитися з ініціа-
тиви підприємства.

2) Будь-які трансформаційні перетворення впли-
вають на рівень економічної безпеки підприємства 
через ризики та небезпеки, які при цьому виникають.

3) Вплив трансформаційних процесів на без-
печність діяльності та бізнесу загалом може бути 
різним за формою, часом дії, циклічністю, ступе-

нем та глибиною впливу, рівнем суттєвості та зміс-
том. Для організації ефективної системи економіч-
ної безпеки на підприємстві головну роль відіграє 
не зміст трансформації, а її наслідки.

4) Зовнішні трансформації здійснюють вплив 
на економічну безпеку підприємства напряму або 
опосередковано через необхідність проведення 
внутрішніх трансформаційних процесів.

5) Кожному окремому підприємству прита-
манна індивідуальна система пріоритетних транс-
формацій його економічної системи, що зумов-
лено специфікою організації, функціонування та 
управління бізнесом.

6) Процес трансформації економічної системи 
підприємства, що розвивається, є постійним, часто 
циклічним, може видозмінюватися, але ніколи не 
закінчується.

Вибирати класифікаційні ознаки необхідно 
з огляду на корисність для побудови ефективної 
системи економічної безпеки трансформаційних 
перетворень.

Ефективність системи економічної безпеки оці-
нюється за такими критеріями, як:

1. Спроможність передбачати (прогнозувати) 
трансформаційні процеси та їхні загрози.

2. Спроможність своєчасно ідентифікувати 
поточні загрози.

3. Спроможність оцінити рівень негативного 
впливу.

4. Спроможність сформувати дієвий механізм 
забезпечення безпечності трансформацій.

5. Спроможність оперативно запровадити 
заходи захисту.

6. Спроможність реалізувати профілактичні 
заходи.

На рис. 1 наведена модель виділення пріо-
ритетних ознак класифікації трансформаційних 
перетворень з огляду на їхній вплив на рівень еко-
номічної безпеки підприємства, за якою:

– відповідно до критеріїв ефективності сис-
теми економічної безпеки трансформаційних 
перетворень визначається вхідна інформація про 
трансформаційні перетворення;

– відповідно до складу вхідної інформації 
визначаються класифікаційні ознаки трансформа-
ційних перетворень.

Виходячи із визначених ознак класифікації, 
пропонуємо класифікацію трансформаційних 
перетворень, що впливають на економічну без-
пеку підприємства, наведену в табл. 1.

Як показано в табл. 1, мета трансформаційних 
перетворень сучасного підприємства може бути 
різною, а саме:

– ліквідація наслідків кризових процесів або 
подій (ліквідаційна трансформація);

– забезпечення стійкого стану (компенсаційна);
– забезпечення сталого розвитку (прогре-

сивна, інноваційна);
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– забезпечення економічного прориву (рево-
люційна).

В умовах кризової економіки найбільш поши-
реними є трансформації вимушеного характеру, 
оскільки такі економічні перетворення зумовлені 
зміною норм чинного законодавства.

Для формування класифікаційної групи транс-
формаційних перетворень за видами та змістом 
за основу взято загальновідомий підхід виділення 
чотирьох видів трансформації підприємства: 
«перехід від ринкових механізмів господарювання 
до внутрішньогосподарських і навпаки (інтеграція 
і дезінтеграція), переформування прав (реоргані-
зація), перегрупування ресурсів (реструктуриза-
ція), перегрупування процесів (реінжиніринг) [9].

На наше бачення складу цієї класифікаційної 
групи вплинули два фактори:

– специфіка функціонування підприємств хар-
чової промисловості;

– необхідність забезпечення захисту економіч-
ної системи підприємства від негативного впливу 
трансформаційних процесів.

Специфіка функціонування підприємств хар-
чової промисловості в сучасних умовах полягає 
у такому:

1) Підприємства харчової промисловості пра-
цюють в умовах різних форм власності та майно-
вих прав. Так, більшість спиртзаводів, елеваторів, 
хлібокомбінатів є державними підприємствами. 
Велика частка виноробних та лікеро-горілчаних 
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Рис. 1. Модель виділення пріоритетних ознак класифікації трансформаційних перетворень  

з огляду на їхній вплив на рівень економічної безпеки підприємства
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підприємств приватної форми власності працю-
ють в умовах оренди державних цілісних майно-
вих комплексів. Для таких підприємств важливим 
видом трансформації є приватизація, що може 
значно покращити ефективність бізнесу.

2) Підприємства харчової промисловості, які 
є переробниками сільськогосподарської сиро-
вини, потребують агроінтеграції у вигляді ство-
рення агрохолдингів та кластерізації діяльності. 
Цей напрям трансформації особливо важливий 
для підприємств м’ясо-молочної, плодоовочевої, 
консервної, цукрової, виноробної промисловості.

3) Підприємства харчової промисловості є 
провідниками у реалізації завдань продовольчої 
безпеки як окремого регіону, так і країни загалом. 
При цьому процеси Євроінтеграції є каталізатором 
для забезпечення умов високої якості продуктів 
харчування. Вищезазначене робить актуальним 

для всіх підприємств харчової промисловості про-
ведення трансформації технологій забезпечення 
якості готової продукції.

4) Глобалізаційні процеси роблять для всіх 
господарюючих структур актуальним проведення 
цифрових трансформацій. У будь-якому разі про-
цес цифровізації економіки вже запущений, і під-
приємствам необхідно забезпечити відповідний 
інформаційний захист.

Отже, в результаті логічного аналізу нами 
визначено такі види трансформаційних перетво-
рень, притаманних підприємствам харчової про-
мисловості, як:

1) Інтеграційні трансформації (у т. ч. агроінте-
грація у формі агрохолдингів чи кластеризації).

2) Трансформація прав власності на державне 
майно (приватизація у формі корпоратизації).

3) Трансформація прав (реорганізація).

Таблиця 1
Класифікація трансформаційних перетворень,  

що впливають на економічну безпеку підприємства
Ознаки класифікації Види трансформаційних перетворень

За метою 
перетворень

– ліквідація наслідків кризових процесів або подій (збитковості) (ліквідаційна трансформація)
– забезпечення стійкого стану (компенсаційна)
– забезпечення сталого розвитку (прогресивна, інноваційна)
– забезпечення економічного прориву (революційна)

За характером 
впливу

– під впливом зовнішнього середовища (екзогенна трансформація)
– під впливом внутрішнього середовища (ендогенна трансформація)

За об’єктом та 
змістом перетворень

– інтеграційні трансформації (у т.ч. агроінтеграція у формі агрохолдингів чи кластеризації)
– трансформація прав власності на державне майно (приватизація у формі корпоратизації).
– трансформація прав (реорганізація)
– трансформація ресурсів (реструктуризація).
– трансформація технологій (реінжиніринг)
– цифрові трансформації.

За пріоритетністю 
напряму трансфор-

мації

– пріоритетні
– звичайні
– випадковій

За глибиною впливу 
на економічну 

безпеку

– кардинальна
– суттєва
– помірна
– несуттєва

За тривалістю про-
цесу трансформації

– поточна
– довгострокова

За ймовірністю 
передбачення

– передбачувані
– непередбачувані

За циклічністю
– циклічні
– повторювані нециклічні
– разові

За суб’єктами 
ініціативи

– примусові 
– обов’язкові
– за ініціативи підприємства

За видами 
економічних 

небезпек

– правові (часткова або повна 
втрата прав власності (рейдерство))
– ресурсно-майнові (крадіжка, знецінення, руйнування майна та інших майнових ресурсів)
– фінансові (втрата грошових коштів, збитковість, погіршення фінансового стану, 
ймовірність банкрутства)
– інформаційні (витік коніеденційної інформації, крадіжка інноваційних розробок тощо)
– ринкові (зниження конкурентоспроможності, погіршення іміджу компанії, втрата бізнесу)

За наслідками 
негативних наслідків

– наслідки, що підлягають ліквідації
– наслідки, які нівелюються
– наслідки безповоротні
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4) Трансформація ресурсів (реструктуризація).
5) Трансформація технологій (реінжиніринг).
6) Цифрові трансформації.
Висновки з проведеного дослідження. 

За результатами проведеного дослідження 
вибрано пріоритетні ознаки для класифікації 
трансформаційних перетворень на підприємствах 
харчової промисловості та запропонована класи-
фікація трансформаційних перетворень, які впли-
вають на рівень економічної безпеки підприємства. 
Це дає нам змогу подальших дослідженнях здій-
снити моделювання механізму забезпечення еко-
номічної безпеки трансформаційних перетворень.
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