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ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Анотація. У статті обґрунтовано теоретичну базу для проектування й розробки єдиного інструмен-

тального середовища моделювання архітектури підприємства та його інформаційно-аналітичної системи 

управління економічною безпекою підприємства на основі комплексу формалізованих моделей предметної об-

ласті та методів онтологічного інжинірингу.
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Summary. In the article grounded theoretical base for planning and development of unique instrumental 
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Постановка проблеми. В основі теоретичних 

і методологічних підходів управління інформа-

ційною системою підприємства лежить концеп-

туальне представлення організації як функціо-

нуючої системи бізнесу в умовах зовнішнього 

середовища, що динамічно змінюється. У практи-

ці управління це вимагає забезпечення зіставнос-

ті й спадкоємності стратегії бізнесу та ІТ-стратегії 

підприємства на основі моделей стратегічної від-

повідності, постійного реінжиніринга підпри-

ємства та його інформаційної системи, а також 

реалізації ІТ-стратегії через ІТ-інфраструктуру на 

всіх рівнях управління підприємством.

Ефективне планування і реалізацію ІТ-

стратегії нині пов’язують із наскрізним сервіс-

но-орієнтованим проектуванням. Фундамент для 

цього забезпечує архітектурний підхід і спеціальні 

методи і моделі аналізу й синтезу сервісної біз-

нес-архітектури та її інформаційної інфраструк-

тури. Концепція архітектури підприємства (англ. 

Enterprise Architecture, ЕА) є способом об’єднання 

й синхронізації функціональних складових і біз-

нес-потреб організацій, що трансформуються, з 

можливостями інформаційних технологій в умо-

вах їх зростаючої складності.

Посилення процесів інтеграції, складність 

управлінських та ІТ-систем, поява інформацій-

но-аналітичних систем на основі сховищ даних 

визначають складнощі проектування інформацій-

но-аналітичних систем управління економічною 

безпекою підприємства в існуючих методологіях 

і мовах організаційного моделювання, орієнто-

ваних на автоматизацію впорядкованих процесів 

 бізнесу, також виникають проблеми при описі 

архітектурних аспектів підприємства і процедур 

формування й ухвалення стратегічних рішень в 

інформаційно-аналітичних системах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-

оретичною основою статті послужили праці ві-

тчизняних і зарубіжних авторів: Дж. Захмана [1], 

Н. Гуаріно [2], В. В. Годіна [3], Л. Ю. Григорьєва 

[4], Е. Зіндера [5] та інших.

Мета статті — обґрунтування теоретичної 

бази для проектування й розробки єдиного ін-

струментального середовища моделювання ар-

хітектури підприємства та його інформаційно-

аналітичної системи управління економічною 

безпекою підприємства на базі комплексу форма-

лізованих моделей предметної області та методів 

онтологічного інжинірингу.

Виклад основного матеріалу. Застосування ці-

лісного сервісно-орієнтованого підходу до проек-

тування архітектури підприємства та його інфор-

маційної системи вимагає вдосконалення методів 

та інструментів інформаційного менеджменту на 

базі архітектурного підходу, розробки єдиної комп-

лексної формалізованої моделі економічної безпе-

ки організації, що використовується на всіх рівнях 

архітектури підприємства. При навігації за різними 

рівнями архітектури підприємства необхідно під-

тримувати в процесі проектування єдиний формат 

представлення інформації та забезпечувати взаємо-

дію архітекторів бізнесу і системних архітекторів.

Складність, багатовимірність і різнорідність 

загальних схем архітектури підприємства обумов-

лює необхідність пошуку нових методологічних 

підходів і єдиного інструментального середовища 

для опису архітектури підприємства та його інфор-

маційної системи, щоб виявляти точки перетину і 

взаємозв’язку між функціями бізнесу і бізнес-стра-

тегією, а також ІТ-ресурсами. Розробка моделей 

формалізованого представлення економічної без-

пеки підприємства й інструментів системного про-

ектування його інформаційно-аналітичної систе-
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ми управління є актуальним завданням і визначає 

зміст міждисциплінарного дослідження у галузі 

управління, інформаційного менеджменту і про-

ектуванні інформаційних систем.

Під архітектурою підприємства розуміється 

всебічний і вичерпний опис усіх його ключових 

елементів і міжелементних відносин. Архітектур-

ний підхід пропонує спеціальні методи і моделі 

аналізу і синтезу сервісної архітектури бізнесу 

та її інформаційної інфраструктури. Фактичним 

стандартом у цій області з’явилася модель Джона 

Захмана, яка застосовується як загальна рамкова 

схема опису взаємозв’язку сервісів на різних рів-

нях архітектури підприємства, для встановлен-

ня горизонтальних і вертикальних зв’язків між 

ними, при виборі окремих архітектурних рішень 

і опису елементів цієї архітектури (від сервісів біз-

несу — до додатків). Модель представлена у ви-

гляді матриці, в якій основні аспекти або точки 

зору представлені як осі, по яких учасники проце-

су проектування розглядають спільні категорії ін-

формації на різних рівнях абстракції і деталізації. 

Структура загальних схем архітектури підприєм-

ства достатньо складна, повна схема EA за своєю 

суттю представляє багаторівневі ієрархічні струк-

тури типу страт або ешелонів, з якими працює 

бізнес-архітектор і системний архітектор, причо-

му робота з об’єктами є достатньо складною. По-

будова цілісного сервісно-орієнтованного підхо-

ду до проектування архітектури підприємства та 

його інформаційної системи управління еконо-

мічною безпекою визначає необхідність вдоско-

налення методів та інструментарію архітектурної 

роботи на базі рамкової схеми ЕА.

У практиці створення інформаційних систем 

управління економічною безпекою застосовують-

ся різні методології та технології організаційного 

моделювання і проектування інформаційних сис-

тем. У частині архітектурної роботи з процесами 

бізнесу сьогодні широко використовуються ме-

тодології і технології моделювання процесів біз-

несу, мови організаційного моделювання (SADT, 

DFD, IDEFx, ARIS, RUP, UML, BPML), а також 

CASE-засоби, що підтримують автоматизацію 

виконуваних процесів бізнесу на технологічному 

рівні рамкової схеми архітектури підприємства. 

Для моделювання окремих аспектів архітектури 

підприємства, пов’язаних із формуванням страте-

гії, використовуються різні моделі менеджменту 

(SWOT, GAP, PEST, BCG, модель Портера), які 

не забезпечені повнофункціональною інстру-

ментальною підтримкою. Велика кількість різних 

методологій і технологічних рішень, що їх підтри-

мують, множинність мов організаційного моде-

лювання породжують неузгодження моделей, що 

утруднює їх освоєння менеджерами і застосуван-

ня на практиці. Це призводить до розрізненості 

моделей та обумовлює необхідність їх узгодження, 

створення єдиної сталої термінології та глосарію. 

Іншою проблемою є те, що існуючі методології 

та технології проектування інформаційних сис-

тем добре справляються із функцією автомати-

зації виконуваних процесів, що формалізуються і 

структуруються у транзакційних системах, і слаб-

ко пристосовані для опису зв’язаних аналітичних 

додатків в інформаційно-аналітичних системах, 

де основою автоматизації є нерегулярний і непря-

молінійний процес ухвалення рішень.

Ускладнення архітектурної роботи в умовах 

постійної трансформації організацій зумовило 

появу інструментальних засобів моделювання ар-

хітектури підприємств, серед яких розрізняють: 

універсальні інтегруючі середовища (Zachman 

Framework, GERAM), мови моделювання підпри-

ємств (IDEF, ARIS, BPML), програмні середови-

ща моделювання (ARIS, Popkin System Architect, 

METIS), мета-моделі і мови мета-моделюван-

ня (UML Profile for Business Process Definition, 

UEML, Essential Project) та ін. Ці інструменти не 

дозволяють проводити комплексний облік усіх 

архітектурно-істотних чинників, є достатньо по-

верхневими з погляду деталізації референсної мо-

делі, не володіють достатньою функціональністю 

з технічної точки зору, не підтримують розвинені 

форми візуалізації й уявлення, пропонують кон-

цептуальний підхід і методологічне керівництво, 

не забезпечені мовами моделювання, або підтри-

мують окремі компоненти моделювання і види 

моделювання, окремі фази й етапи процесу моде-

лювання архітектури підприємства.

Поставлено завдання розробки інтегровано-

го комп’ютерного середовища як комплексно-

го інструментарію для архітектурної роботи для 

концептуального представлення економічної без-

пеки підприємства, що підтримує також функції 

моделювання бізнес-процесів, процедур і систем 

підтримки ухвалення рішень і служб для інтегра-

ції різних моделей предметної області підприєм-

ства, де рамкова схема EA виступає як початкова 

методологічна основа. Таке середовище повинне 

відповідати наступним вимогам:

— комплексний опис економічної безпеки 

підприємства та інформаційної системи управ-

ління з можливістю інтеграції, аналізу і синтезу 

різних архітектурних аспектів;

— вміст загальних і основоположних понять 

і відносин у моделі економічної безпеки підпри-

ємства з можливістю деталізації різних архітек-

турних аспектів;

— навігація по різних рівнях архітектурних 

схем підприємства, включаючи рівень розробки 

додатків і даних інформаційної системи управлін-

ня економічною безпекою;

— машино-читаємість і можливість трансля-

ції на інші мови моделювання цілком або част-

ково для інтеграції з існуючими методологіями 
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й інструментальними засобами проектування ін-

формаційної системи підприємства;

— забезпечення інструментами візуаліза-

ції моделей EA з можливістю їх інтерпретації 

широким колом фахівців (менеджерами, ІТ-

менеджерами, системними аналітиками й роз-

робниками додатків, а також всіма зацікавленими 

учасниками проекту);

— забезпечення єдності понятійного апарату 

і створення глосарію для всіх учасників процесу 

проектування архітектури підприємства та його 

інформаційної системи управління економічною 

безпекою підприємства.

Можливості і перспективи методу онтологіч-

ного інжинірингу для створення моделей опису 

економічної безпеки підприємства та його інфор-

маційної системи досить широкі. Для формалі-

зації базових категорій (складових) економічної 

безпеки підприємства запропонований онтоло-

гічний підхід. В області інформаційних техноло-

гій онтологія — це мова всеосяжної та детальної 

формалізації предметної області знань за допомо-

гою концептуальної схеми, яка включає словник 

понять, відносин і функцій інтерпретації. Звичай-

но концептуальна схема складається із структури 

даних, що містить всі релевантні класи об’єктів, їх 

зв’язку і правила (теореми, обмеження), прийня-

ті в цій області. Існує велика кількість мов опису 

онтологій, що поділяються на традиційні мови 

онтологій (DOGMA KIF, OCML, LOOM, CycL та 

ін.), і мови, створені в контексті Інтернет-сере-

довища (XML, RDF, RDFS, DAML, OIL, OWL).

Метод онтологічного моделювання відпо-

відає завданням реального дослідження і має на-

ступні переваги:

— онтологічна модель універсальна за своєю 

суттю і здатна описати різні аспекти інформацій-

но-аналітичної системи управління економічною 

безпекою підприємства — від системи стратегій і 

цілей до організаційної структури і системи біз-

нес-процесів;

— модель застосовна на різних рівнях дета-

лізації — від верхнього рівня для опису базових 

категорій економічної безпеки до рівня проекту-

вання інформаційної системи;

— легко адаптується й доповнюється, при 

цьому глибина опрацювання окремих аспектів 

визначається необхідністю та не регламентована 

методологією;

— інтегрує поняття різних аспектів економіч-

ної безпеки підприємства і систематизує понятій-

ний апарат;

— модель доступна для розуміння й корегу-

вання архітекторами бізнесу та ІТ-фахівцями, 

пропонує вербальне представлення категорій 

економічної безпеки підприємства;

— окремі аспекти архітектури економічної 

безпеки підприємства можуть бути описані на 

інших мовах моделювання з використанням по-

нять, уведених в онтологічній моделі;

— комплекс онтологічних моделей дозволяє 

вибудовувати взаємозв’язки сервісів і додатків на 

різних рівнях архітектури;

— онтології придатні для трансляції описів 

на інших мовах, що прийняті при розробці різних 

інформаційних систем, — такі як UML або XML.

Виділені класифікаційні ознаки створюва-

них онтологій економічної безпеки підприємства: 

щодо області застосування онтології відносяться 

до моделювання і проектування, виконують роль 

інтеграції різнорідної інформації, власник — під-

приємство, мова — неформальна, предметна об-

ласть — економічна безпека, глибина опрацю-

вування — різна залежно від вирішуваних задач. 

Процес створення комплексу моделей включає 

розробку онтологій різного рівня узагальнення, 

вид мета-онтології, що деталізується за допомо-

гою моделей складових економічної безпеки та 

прикладних онтологій. Для покриття різних ас-

пектів опису економічної безпеки розроблено де-

кілька різних за рівнем узагальнення моделей.

Комплекс моделей економічної безпеки під-

приємства представлений у вигляді семантич-

ної мережі онтологій і відображає загальну схему 

взаємозв’язків між окремими елементами архітекту-

ри підприємства, він призначений для вибору архі-

тектурних рішень та елементів, а також для встанов-

лення горизонтальних і вертикальних зв’язків між 

ними й різними архітектурними шарами рамкової 

схеми. Вершинами в мережі є різні моделі складо-

вих економічної безпеки підприємства, відповідні 

різним осям рамкової схеми EA, а ребрами — від-

носини деталізації і декомпозиції моделей (рис. 1).

Рис. 1. Комплекс моделей управління економічною 

безпекою підприємства у вигляді семантичної 

мережі на базі онтологій

Комплекс моделей включає мета-онтологію 

як модель верхнього рівня узагальнення, модель 

складових економічної безпеки підприємства, що 

є за рівнем узагальнення моделлю предметної об-

ласті, і прикладну онтологію процедури форму-

вання й ухвалення стратегічних рішень у системах 

управління. Мета-онтологія використовується як 

інструмент інтеграції різних моделей підприєм-

ства і найбільш загального її опису. Вона відпо-
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відає основним осям архітектурних аспектів під-

приємства та її інформаційній системі управління 

економічною безпекою і є навігатором по різних 

шарах рамкової схеми EA.

Онтологічна модель економічної безпеки 

підприємства деталізує частину понять мета-он-

тології, що відносяться до верхнього шару рам-

кової схеми EA. Прикладна онтологія процедури 

формування й ухвалення стратегічних рішень у 

системах управління економічною безпекою при-

значена для проектування зв’язаних аналітичних 

додатків в інформаційно-аналітичних системах. 

Модель взаємозв’язана з моделями мета-онтоло-

гії і середовищем бізнесу і деталізує поняття стра-

тегії і системи збалансованих показників. Комп-

лекс моделей може бути розширений різними 

моделями нових складових економічної безпеки 

підприємства, реалізованими на різних мовах ор-

ганізаційного моделювання або мовах моделю-

вання інформаційної системи.

Висновки. Практична значущість запропонова-

ного онтологічного підходу до опису моделей скла-

дових економічної безпеки підприємства та його 

інформаційної системи полягає в наступному:

1. Поєднання методологій і технологій ме-

неджменту та інформаційного менеджменту в 

рамках узагальненого інструментального рішення 

дозволяє забезпечити всебічній опис економічної 

безпеки підприємства, щоавтоматизується, за до-

помогою виявлення прихованих взаємозв’язків 

і взаємозалежностей в моделях складових еко-

номічної безпеки, що полегшить навігацію по 

складних архітектурних схемах організації та її 

інформаційній системі. Застосування онтологіч-

них моделей на практиці сервісно-орієнтованого 

проектування сприяє реалізації підходу до про-

ектування зверху-вниз і дозволяє встановлювати 

зв’язок верхніх рівнів архітектури підприємства 

з методологіями і технологіями проектування ін-

формаційних систем транзакційного типу.

2. Застосування методу онтологічного інжи-

нірингу дозволяє здійснювати інтеграцію різно-

рідних представлень окремих аспектів економіч-

ної безпеки, суміщаючи моделі на різних мовах 

організаційного моделювання проектування ін-

формаційних систем організації.

3. Онтологія є інструментом системного про-

ектування системи підтримки ухвалення рішень і 

планування змін в інформаційній інфраструктурі 

інформаційно-аналітичної системи управління 

економічною безпекою. Онтологія стратегічної 

інформаційної системи дозволяє описати вза-

ємодію зв’язаних аналітичних додатків на різних 

стадіях процесу ухвалення рішень, здійснюваних 

на різних рівнях управління, включаючи страте-

гічний, при виконанні функціонала систем біз-

несу і сервісів ІТ-системи, транзакційних систем, 

сховищ даних і аналітичної системи.

4. Комплекс моделей дозволяє здійснювати 

координацію всіх учасників проекту з автомати-

зації, виступаючи в ролі єдиного глосарію, що 

описує поняття різних аспектів складових еконо-

мічної безпеки підприємства.

5. На базі онтологій може бути здійснена 

каталогізація всієї документації проекту з авто-

матизації.
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