
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

За загальною та науковою редакцією професора,
заслуженого працівника народної освіти України

Г. О. Швиданенко

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України



УДК 65.012.8(075.8)
ББК 65.290.4

Е 40
Колектив авторів

Г. О. ШВИДАНЕНКО, В. М. КУЗЬОМКО, Н. І. НОРІЦИНА,
І. С. КАПАРУЛІН, В. М. КУЖЕЛЬ, О. А. ШВИДАНЕНКО, Л. А. ШЕРГІНА

Рецензенти

Л. Л. Ковальська, д-р екон. наук, доц.
(Луцький національний технічний університет)

В. І. Куценко, д-р екон. наук, проф.
(Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України)

Г. М. Тарасюк, д-р екон. наук, проф.
(Житомирський державний технологічний університет)
Редакційна колегія факультету економіки та управління

Голова редакційної колегії А. П. Наливайко, д-р екон. наук, проф.
Відп. секретар редакційної колегії Н. М. Євдокимова, канд. екон. наук, доц.
Члени редакційної колегії: В. І. Кириленко, д-р екон. наук, проф.; В. В. Лаврененко,

канд. екон. наук, доц.; О. М. Мельник, д-р екон. наук, проф.; Т. Є. Пєнкіна, канд. техн.
наук, доц.; Є. В. Прохорова, канд. екон. наук, доц.; В. М. Фещенко, д-р екон. наук, проф.;
С. М. Чистов, канд. екон. наук, доц.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 1/11-9041 від 29.09.10

Економічна безпека бізнесу : навч. посіб. / [Г. О. ІІІвида-
ненко, В. М. Кузьомко, Н. І. Норіцина та ін.] ; за заг. та наук.
ред. Г. О. ІІІвиданенко. — К. : КНЕУ, 2011. — 511, [1] с.

ISBN 978–966–483–449–7

У навчальному посібнику висвітлено ключові теоретичні, методичні та прак-
тичні аспекти забезпечення економічної безпеки бізнесу. Висвітлено сутність, роль та
передумови формування економічної безпеки підприємств. Докладно розглянуто зміст
ринкової, інтелектуальної, фінансової, інформаційної, політико-правової, техніко-
технологічної, силової та екологічної безпеки бізнесу. Розкрито критерії, індикатори й
технологію діагностики економічної безпеки підприємства. Охарактеризовано зміст і
завдання системи управління економічною безпекою підприємства. Розглянуто за-
вдання, структуру, порядок організації та оцінювання економічної ефективності діяль-
ності служби безпеки підприємства. Висвітлено зарубіжний досвід створення надійних
умов для економічної безпеки бізнесу. Навчальний посібник охоплює всі теми типової
програми курсу «Економічна безпека бізнесу».

Призначений для студентів, слухачів програм економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів і центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації, аспіран-
тів, викладачів, а також буде корисним для працівників підприємств, які цікавляться
відповідною проблематикою.

УДК 65.012.8(075.8)
ББК 65.290.4

Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ забороняється

© Г. О. Швиданенко, В. М. Кузьомко,
Н. І. Норіцина та ін., 2011

ISBN 978–966–483–449–7 © КНЕУ, 2011

Е 40



3

Гарний початок —
половина справи.

(Платон)

Предмет, об’єкт, мета та завдання курсу
Сучасний етап розвитку економіки України є надзвичайно

складним для бізнесу, що об’єктивно створює потребу в ефектив-
ному управлінні суб’єктів господарювання, прогнозуванні їх май-
бутнього розвитку, формуванні стійких конкурентних переваг,
створенні інструментів швидкого реагування на динамічні зміни
зовнішнього середовища. При цьому оцінювання рівня економіч-
ної безпеки бізнесових структур і використання важелів її забез-
печення є одним з найважливіших завдань, виконуваних задля їх
тривалої життєздатності та стабільного функціонування.

Термін «економічна безпека бізнесу» означає такий стан суб’єк-
та господарювання, за якого завдяки протидії негативному впли-
ву внутрішніх і зовнішніх загроз і небезпек забезпечується його
стабільне та максимально ефективне функціонування в цей час і
високий потенціал розвитку в майбутньому.

Економічна безпека бізнесу як дисципліна є системою знань
про закономірності формування економічної безпеки суб’єктами
господарювання, принципи та процедури визначення зовнішніх і
внутрішніх загроз їх ефективній діяльності, технології викорис-
тання інструментів її забезпечення.

Об’єктом дисципліни є процеси взаємодії суб’єктів господа-
рювання із зовнішнім середовищем з приводу виконання ринко-
вих, фінансових, інформаційних, організаційних завдань щодо
створення надійних умов для економічної безпеки бізнесу.

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні підходи, ме-
тодичний інструментарій, прикладні системи та аналітичні тех-
нології обґрунтування управлінських рішень щодо організацій
належного рівня економічної безпеки підприємства. Предмет дис-
ципліни, її методи дослідження, інструментарій та алгоритми тіс-
но пов’язані з дисциплінами, які з різних позицій вивчають проб-
леми економічної безпеки бізнесу.

ВСТУП



4

Мета навчальної дисципліни — досконале опанування майбут-
німи фахівцями науково-методичних знань та аналітико-розра-
хункових і управлінських навичок у сфері забезпечення економіч-
ної безпеки бізнесу.

У контексті означеної мети завданнями дисципліни є надання
можливості майбутнім фахівцям набути такі професійні компе-
тенції:

• аналітичні (знання методичних підходів до проведення діаг-
ностики економічної безпеки та її складових, уміння визначати
інтегровану оцінку ефективності функціонування служб безпеки,
ідентифікувати специфіку діяльності підприємств; оцінювання
загроз, володіння технологією формування системи забезпечення
економічної безпеки бізнесу);

• організаційно-регламентуючі (вміння організовувати взає-
мозв’язки і взаємодію між складовими економічної безпеки, фор-
мувати інформаційну систему для забезпечення економічної без-
пеки);

• контрольні (проведення моніторингу зовнішнього і внутріш-
нього середовища та виявлення деструктивних чинників впливу
на рівень економічної безпеки бізнесу; оцінювання результатив-
ності суб’єктів господарювання з урахуванням рівня економічної
безпеки; коригування цілей і стратегії підприємства відповідно
до змін середовища його функціонування);

• інноваційні (генерування та обґрунтування управлінських
рішень за результатами комплексної діагностики діяльності під-
приємства та визначення впливу його інноваційного потенціалу
на забезпечення економічної безпеки);

• навчальні та науково-дослідницькі (управління знаннями та
використання новітніх технологій забезпечення економічної без-
пеки бізнесу, оптимізація процесу отримання та засвоєння ін-
формації, вибір раціональної форми та методів дослідження змін,
що відбуваються; вибір джерел інформації для аналізу ситуацій
щодо забезпечення економічної безпеки; накопичення, система-
тизація та обробка первинної інформації, виявлення загальних
тенденцій розвитку подій і явищ, пов’язаних з економічною без-
пекою; застосування технології проведення досліджень з ураху-
ванням здобутків науковців з цієї проблематики, використан-
ня практичного досвіду підприємств стосовно прийняття управ-
лінських рішень щодо економічної безпеки; узагальнення отри-
маних результатів дослідження, розроблення проектів, підго-
товка наукових оглядів, доповідних записок, наукових звітів,
статей).
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Зміст курсу
Концептуально зміст дисципліни базується на висвітленні клю-

чових аспектів створення надійних умов для економічної безпеки
бізнесу, що спричинило відповідну структуризацію навчального
посібника за критеріями комплексності та функціональності. Зміст
навчального посібника викладено в десятьох розділах, призна-
чення яких — розкрити загальну суть економічної безпеки бізне-
су та окремих її складових.

У першому розділі «Економічна безпека бізнесу: сутність і
передумови формування» висвітлено предмет і роль економічної
безпеки як чинника ефективного функціонування економічних
систем у цілому і підприємств зокрема, складові економічної
безпеки за їх характеристикою, передумови та чинники форму-
вання економічної безпеки бізнесу в Україні.

У другому розділі «Організаційні та техніко-технологічні за-
сади економічної безпеки бізнесу» розглядаються питання орга-
нізації підприємства в розрізі побудови його організаційної струк-
тури та оптимізації бізнес-процесів на підприємстві. Особлива
уваги приділена техніко-технологічній базі як ключовому чинни-
ку формування економічної безпеки.

Третій розділ «Ринкова та зовнішньоекономічна безпека біз-
несу» охоплює питання, пов’язані з оцінюванням рівня ринкової
безпеки підприємства та з загрозами, ініційованими силами зов-
нішнього впливу на діяльність підприємства (тіньовий бізнес,
злиття та поглинання, рейдерство тощо), і способами захисту від
них.

У четвертому розділі «Інтелектуальна та кадрова складові
економічної безпеки підприємства» описано сутність і структуру
інтелектуальної та кадрової безпеки підприємства, окреслено на-
прями і способи охорони інтелектуальної власності та організації
належного рівня кадрової безпеки підприємства.

У п’ятому розділі «Фінансова безпека бізнесу» наведено алго-
ритми проведення діагностики рівня фінансової безпеки підпри-
ємства, оцінювання ймовірності банкрутства суб’єктів господа-
рювання, напрями та методи забезпечення фінансової безпеки
підприємства.

Шостий розділ «Інформаційна безпека бізнесу» присвячено
таким питанням, як сутність інформаційної безпеки бізнесу, оці-
нювання її рівня, бізнес-розвідці та методам і способам захисту
інформації на підприємстві.

У сьомому розділі «Політико-правова, силова та екологічна
складові економічної безпеки» розкрито сутність політико-пра-
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вової, силової та екологічної складових, а також напрями, методи
і режими захисту підприємства і його персоналу.

Восьмий розділ «Діагностика економічної безпеки бізнесу» при-
свячений побудові системи діагностування стану економічної
безпеки — визначенню критеріїв та індикаторів, аналітико-мето-
дичним питанням та особливостям інформаційного забезпечення
процесу діагностування.

У дев’ятому розділі «Система управління економічною безпе-
кою бізнесу» розглянуто правила та процедури організації служ-
би безпеки підприємства, завдання щодо її діяльності та проце-
дури оцінювання ефективності функціонування.

У десятому розділі «Зарубіжний досвід забезпечення економіч-
ної безпеки бізнесу» висвітлено досвід провідних іноземних ком-
паній у сфері економічної безпеки бізнесу.

Зміст навчального посібника відповідає програмі курсу «Еко-
номічна безпека бізнесу». Дисципліна вивчається згідно з навчаль-
ним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
«магістр» за спеціальністю «економіка підприємства» у всіх фор-
мах навчання.

Керівник авторського колективу — завідувач кафедри еконо-
міки підприємств, професор, заслужений працівник народної
освіти України Г. О. Швиданенко. Вона є також автором вступу
до курсу «Економічна безпека бізнесу», розділів 2 (§2.2; §2.3), 8
(§8.2).

Співавторами навчального посібника є: доц. Кузьомко В. М. —
розділи 1, 8 (§8.1—8.3), 9; доц. Норіцина Н. І. — розділи 2 (§2.1),
4, 7 (§7.5); ст. викл. Капарулін І. С. — розділи 5, 6; доц. Кужель
В. М.— розділи 3 (§3.1—3.5), 7 (§7.2—7.4); проф. Швиданенко
О. А. — розділ 3 (§3.6); доц. Шергіна Л. А. — розділ 7 (§7.1), 10.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ:
СУТНІСТЬ І ПЕРЕДУМОВИ

ФОРМУВАННЯ

Знання деяких принципів
легко компенсує незнання
деяких фактів.

 (Клод Адріан Гельвецій)

1.1. Поняття і роль безпеки у функціонуванні еко-
номічних систем.
1.2. Економічна безпека бізнесу: сутність і складові.
1.3. Передумови та чинники формування економічної
безпеки національних підприємств

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

 Вивчивши матеріал цього розділу, ви будете ЗНАТИ:

 сутність економічної безпеки та основні підходи до її
трактування;

 зміст і основні види деструктивних чинників економічної
безпеки;

 види та рівні економічної безпеки;
 основні підходи до дослідження економічної безпеки біз-

несу;
 функціональні складові економічної безпеки підприєм-

ства;
 класифікацію загроз економічній безпеці бізнесу;
 основні передумови та чинники економічної безпеки віт-

чизняних підприємств,

1
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 а також УМІТИ:

 обґрунтовувати і відстоювати власну позицію стосовно
місця і ролі безпеки у процесі функціонуванні економічних
систем;

 чітко формулювати мету, функціональні цілі й напрями
забезпечення економічної безпеки бізнесу;

 виокремлювати передумови та обґрунтовувати чинники
формування економічної безпеки вітчизняних підприємств
з урахуванням особливостей нинішнього етапу їх розвитку.

1.1. Поняття і роль безпеки
у функціонуванні економічних систем

За ринкових умов господарювання важливого значення набу-
ває проблема забезпечення високого рівня економічної безпеки
всіх суб’єктів господарювання. Необхідність у формуванні та
підтриманні ними власної безпеки спричинена потребою ство-
рення умов, які б гарантували досягнення встановлених місії, ці-
лей і завдань, незважаючи на дестабілізуючий вплив чинників зов-
нішнього і внутрішнього середовища. Безпека є складним соці-
альним явищем. Вона не є чимось предметним, матеріальним, а
є абстрактною формою виразу життєздатності і життєстійкості
певних об’єктів, їх відношення до внутрішнього і зовнішнього
світу.

Термін «безпека» почав уживатися з 1190 р. і на той час згідно
зі словником Робера означав «спокійний стан духу людини, яка
вважала себе захищеною від будь-яких небезпек»1. Однак у та-
кому значенні він не прижився в лексиці народів Західної Європи
і до ХVІІ ст. використовувався дуже рідко. Це пояснюється, зок-
рема, тим, що з середини XIII ст. більш поширеним було інше
поняття — «поліція», зміст якого був досить загальним: воно
трактувалося як державний устрій, державне управління, мета
якого — загальне благо і безпека.
                   

1 Основы экономической безопасности. Государство, регион, предприятие, личность /
Под ред. Е. А. Олейникова. — М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. — 228 с. —
С. 10.
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В XVII—XVIIІ ст. наукові уявлення про безпеку розвивалися
в руслі ідей так званого природного права (Т. Гоббс, Д. Локк,
К. Гельвецій, П. Гольбах та ін.). Утверджується погляд, що
безпека нерозривно пов’язана з існуванням держави. Тому тер-
мін отримує в цей час нове трактування: «стан, ситуація спокою,
яка виникає в результаті відсутності реальної небезпеки (як фі-
зичної, так і моральної), а також матеріальні, економічні, полі-
тичні умови, відповідні органи, які сприяють утворенню такої
ситуації»1.

З кінця ХІX ст. «безпека» все частіше асоціюється з політи-
кою держави. Зокрема, у США намагання відстоювати національ-
ні інтереси країни привели до введення в 1904 р. президентом
США Т. Рузвельтом терміна «національна безпека», який позна-
чав «сукупність умов, що надійно забезпечують національний
суверенітет, захист стратегічних інтересів і повноцінний розви-
ток суспільства, життя та здоров’я усіх його громадян»2.

На території нашої країни у складі Російської імперії термін
«безпека» в контексті суспільної безпеки вперше наводиться в
«Положенні про заходи щодо охорони державного порядку та
громадського спокою» від 14 серпня 1881 р. і ототожнюється з
діяльністю, яка спрямована на боротьбу з державними злочина-
ми3. З 1917 р. під безпекою починає розумітися діяльність по бо-
ротьбі з контрреволюцією, а з 1934 року з прийняттям Конститу-
ції СРСР було практично завершено «одержавлення» змісту
цього терміна, законодавче закріплення його лише як державної
безпеки.

Звернення науковців до необхідності дослідження економіч-
ної безпеки вперше відбулося в зарубіжних країнах у зв’язку із
загостренням проблеми обмеженості ресурсів. Розпад колоніаль-
ної системи призвів до порушення традиційних зв’язків між по-
стачальниками ресурсів, життєво необхідних індустріальним
країнам. Пізніше концепція економічної безпеки формувалася у
тісному діалектичному взаємозв’язку із розвитком концепції вза-
ємозалежності країн, яка характеризувала процес інтернаціоналі-
зації світового господарства, вплив однієї держави на іншу. Саме
останнє зумовило розгляд проблеми економічної безпеки здебіль-

                   
1 Экономическая и национальная безопасность: [учебник] / [Е. А. Олейников, В. И. Ви-

дяпин, В. И. Дуженков и др.] ; под ред. Е. А. Олейникова. — М.: Экзамен, 2004. —
768 с. — С. 14.

2 Економічна безпека: [навч. посіб.] / [Варналій З. С., Мельник П. В., Тарангул Л. Л.
та ін.] ; за ред. З. С. Варналія. — К. : Знання, 2009. — 647 с. — С. 16.

3 Там само.
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шого на рівні держави, чому і присвячені праці багатьох як зару-
біжних, так і вітчизняних науковців.

Бурхливий розвиток вітчизняних досліджень, пов’язаних із об-
ґрунтуванням суті, механізмів формування та забезпечення еко-
номічної безпеки держави, її галузей, регіонів і окремих суб’єктів
господарювання припав на початок 90-х років ХХ ст., що перед-
усім було обумовлено наростанням кризових явищ в економіці
України, спричинених переходом від командно-адміністративної
до ринкової системи господарювання.

В етимологічному значенні під безпекою розуміється ситуа-
ція, за якої комусь або чомусь ніщо не загрожує.

Так, у тлумачному словнику С. Ожегова поняття «безпека»
трактується як «стан, при якому не загрожує небезпека, є захист
від небезпеки»1, в словнику В. Даля — як «відсутність небезпеки,
схоронність, надійність»2, у «Великому тлумачному словнику су-
часної української мови» — як «стан, коли кому-, чому-небудь
ніщо не загрожує»3.

Таке трактування поняття є поверхневим, побутовим. Воно
характеризує сутність безпеки у вузькому значенні цього слова,
оскільки ситуації з абсолютною відсутністю небезпек і загроз
практично не зустрічаються. Завжди для будь-якого суб’єкта чи
об’єкта можна виділити реальні або потенційні загрози його іс-
нуванню. Відповідно, досягти абсолютної безпеки неможливо;
безпека завжди є відносною, характеризуючи той чи інший рі-
вень захищеності від загроз.

В науковій літературі склалося два основні підходи до тракту-
вання поняття безпеки — стаціонарний (або статичний) та діяль-
нісний.

Стаціонарний підхід («безпека як стан») характеризує такий
стан певного суб’єкта або об’єкта, за якого гарантується його
захищеність від небезпек і загроз.

В енциклопедії «Економічна безпека» за редакцією А. Шаває-
ва одне з визначень поняття «безпека» подається так: «стан за-
хищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і
держави від внутрішніх і зовнішніх загроз»4.
                   

1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского язика / Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. —
М., 1994. — С. 444.

2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / Даль В. И. — М. :
ТЕРРА, 2000. — Т.1. — С. 167.

3 Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [уклад. і
голов. ред. В. Т. Бусел]. — К ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. — 1728 с. — С. 70.

4 Экономическая безопасность: энциклопедия / А. Г. Шаваев (пред. ред. кол.),
А. Т. Багаутдинов (авт.-сост.). — М.: Правовое просвещение, 2001. — 511 с. — С. 64.
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В Економічній енциклопедії за редакцією С. Мочерного без-
пека підприємства визначається як «стан захищеності життєво
важливих інтересів підприємства, компанії від мафіозно-тіньових
структур, нечесної конкуренції, некомпетентних рішень, недос-
коналих законів, а також як здатність протистояти цим загрозам і
реалізувати внутрішні цілі»1.

Розгляд безпеки як стану захищеності став домінуючим ос-
таннім часом не лише в науковій літературі, а й міцно закріпився
в нормативно-правових актах. Зокрема, в Законі України «Про
основи національної безпеки України»2 національну безпеку ви-
значено як «захищеність життєво важливих інтересів людини і
громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються ста-
лий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і
нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інте-
ресам». У свою чергу національні інтереси — це «життєво важ-
ливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності українського
народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні,
визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гаран-
тує державний суверенітет України та її прогресивний розвиток».

За такого підходу до визначення поняття «безпека» основний
акцент зміщується в бік побудови необхідного захисту певного
об’єкта від реальних або потенційних загроз, що підпорядковує
функцію безпеки завданню створення необхідних умов для його
ефективного функціонування і розвитку. Однак у такому разі
зміст безпеки звужується до комплексу заходів протидії загрозам
і не враховується стан і можливості суб’єкта безпеки забезпечити
реалізацію таких заходів.

Наукову основу діяльнісного підходу закладено в працях Г. Іва-
щенка3. Згідно з цим підходом, завданням будь-якого суб’єкта
економіки є самореалізація і самовідтворення. Необхідність тако-
го відтворення суб’єкта, усвідомлена як мета, є можливістю, пе-
ретворення якої в дійсність відбувається лише за наявності пев-
них умов.

Якщо наявні умови (в тому числі й створені самим суб’єктом)
дозволяють перетворитися самореалізації суб’єкта з можливості
в дійсність, то така сукупність умов є для нього в цілому сприят-
                   

1 Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1 / Редкол.:… С. В. Мочерний (відп.
ред.) та ін. — К. : Видавничий центр «Академія», 2000. — 864 с. — С. 95.

2 Закон України «Про основи національної безпеки України» // Відомості Верховної
Ради України (ВВР). — 2003. — № 39.— Ст. 351.

3 Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: [моно-
графія] / Шкарлет С. М. — К. : Книжкове вид-во НАУ, 2007. — 436 с. — С. 9—10.
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ливою. І оскільки будь-який суб’єкт намагається в тій чи іншій
формі оволодіти умовами власної самореалізації в результаті діяль-
ності, тобто активно взаємодіяти з умовами свого існування, то ті
з них, якими він оволодів (усвідомив, засвоїв, створив) у процесі
своєї діяльності, і які він через це в стані контролювати, є безпеч-
ними для суб’єкта, безпечними для його діяльності.

Отже, безпека згідно з діяльнісним підходом — це не стан
суб’єкта, а умови його існування, що ним контролюються. Саме
тому кажуть про «безпечні умови діяльності», про перебування
кого-небудь або чого-небудь «в безпечних умовах» тощо. Пере-
бувати в безпеці означає перебувати в безпечних умовах, тобто в
таких, які суб’єкт у стані контролювати в процесі своєї діяльнос-
ті, у процесі своєї самореалізації.

Варто зазначити, що обидва підходи не слід розглядати як
альтернативні, оскільки вони, на нашу думку, не виключають, а
доповнюють один одного.

Діяльність суб’єктів економіки завжди спрямована на реаліза-
цію ними власних економічних інтересів, які є формою усвідом-
лення їх потреб. Неминучим є виникнення перешкод, які заважа-
тимуть досягненню встановлених цілей. З огляду на це, завдан-
ням суб’єкта є як визначення, прогнозування, оцінювання таких
загроз з метою вжиття заходів, спрямованих на подолання їх не-
гативного впливу (тобто дій щодо захисту від загроз), так і актив-
не перетворення середовища, спрямоване на усунення, запобі-
гання або припинення негативного прояву дії цих загроз, ство-
рення сприятливих умов діяльності.

Результатом такої діяльності стає комплексне забезпечення
безпеки суб’єкта господарювання, яке гарантує успішну реаліза-
цію його економічних інтересів і досягнення встановлених цілей.

Зокрема, з таких позицій поняття «безпека» розглядається в
багатьох сучасних економічних працях.

Так, О. Грунін і С. Грунін вважають, що безпека — це «такий
стан об’єкта, за якого йому не загрожує небезпека, зберігається
його незалежність, надійність, цілісність, є захищеність від не-
безпек або можливих загроз. Тобто безпека будь-якого досліджу-
ваного об’єкта свідчить, що він здатний розв’язати поставлені
перед ним завдання, а у разі виникнення різного роду непередба-
чених обставин, небезпек чи загроз здатний від них захиститися
або відновити свою працездатність»1.
                   

1 Грунин О. А. Экономическая безопасность организации / Грунин О. А., Грунин
С. О. — СПб. : Питер, 2002. — 160 с.— С. 9.
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На думку В. Сенчагова, безпека — це «стан об’єкта в системі
його зв’язків з погляду здатності до самовиживання і розвитку в
умовах внутрішніх та зовнішніх загроз, а також дії непередбачу-
ваних і важко прогнозованих факторів»1.

Під економічною безпекою В. Тамбовцев пропонує розуміти
«такий стан суб’єкта, за якого ймовірність небажаної зміни яких-
небудь властивостей самого суб’єкта, параметрів належного йо-
му майна і оточуючого його зовнішнього середовища невелика
(менша певної межі)»2.

При цьому залежно від того, яке поєднання параметрів життє-
діяльності суб’єкта є для нього бажаним, змінюється, на думку
В. Тамбовцева, і конкретне наповнення поняття «небажані змі-
ни». В загальному випадку до таких належать ті, які віддаляють
суб’єкта від його бажаного стану.

Економічна безпека тісно пов’язана з надійністю, стійкістю та
адаптивністю економічної системи.

Надійність характеризує здатність економічної системи збері-
гати безперебійність роботи в процесі свого функціонування. Во-
на відображає очікувану ймовірність досягнення поставлених ці-
лей за умови, що передбачаються відхилення фактичних умов
або факторів розвитку від запланованих, тобто є ймовірним ви-
никнення подій (загроз), які перешкоджатимуть успішному досяг-
ненню цілей системи. Надійність системи, як правило визнача-
ється наявністю оптимальних резервів, запасів, розподілом загаль-
носистемних ресурсів і структурою зв’язків, тобто є відображен-
ням величини її внутрішнього потенціалу.

Стійкість системи відображає її здатність ефективно протидія-
ти внутрішнім і зовнішнім впливам, адекватно і швидко адапту-
вати свою внутрішню структуру згідно з умовами, що змінюють-
ся. Чим стійкіша система до негативних впливів, тим життєздат-
нішою вона є.

Завдяки стійкості та надійності досягаються високі адаптацій-
ні можливості соціально-економічної системи, її здатність як
протидіяти негативному впливу загроз, так і ефективно присто-
совуватися до змінних умов середовища, тобто забезпечувати ви-
сокий рівень власної безпеки.

                   
1 Сенчагов В. К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосо-

хранение и развитие (книга четвертая) / Сенчагов В. К. — М. : Финстатинформ, 2002. —
128 с. — С. 35.

2 Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность /
Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. А., Качалов Р. М. ; под общ. ред. С.А. Попова. — М. : Изда-
тельство «Экономика», 1997. — 288 с. — С. 78.
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Крім того, безпека економічної системи тісно пов’язана з рів-
нем і динамікою її розвитку. Розвиток, на думку В. Сенчагова, є
одним із компонентів економічної безпеки. Якщо суб’єкт госпо-
дарювання не розвивається, то різко скорочується можливість
його виживання, а також опірність і здатність адаптуватися до
зовнішніх і внутрішніх загроз1.

Отже, змістовно поняття «економічна безпека» характеризує
такий стан економічної системи, за якого завдяки протидії не-
гативному впливу на неї внутрішніх і зовнішніх деструктивних
чинників забезпечується її стабільне функціонування і розвиток.

Інакше кажучи, економічна безпека відображає здатність еко-
номічної системи підтримувати необхідний баланс між негатив-
ним впливом на неї деструктивних чинників середовища і влас-
ною здатністю долати цей вплив на основі використання внут-
рішнього потенціалу або залучення зовнішніх можливостей та
ресурсів.

Під деструктивними чинниками розуміються фактори, що
існують у внутрішньому або зовнішньому середовищі економіч-
ної системи і здатні завдати їй шкоду, вивести з ладу або пов-
ністю знищити.

Варто зазначити, що поділ чинників середовища на деструктив-
ні або конструктивні є певною мірою відносним. Окремі явища і
процеси навколишньої дійсності за певних обставин, стосовно конк-
ретних систем або об’єктів, за визначених умов місця і часу мо-
жуть проявляти як конструктивну, так і деструктивну дію, при цьо-
му залишаючись за своєю сутністю просто явищами і процесами.

Так, наприклад, конкуренція одночасно може розглядатися з
точки зору економіки загалом як конструктивне явище, а з погля-
ду окремих суб’єктів господарювання — як загроза.

Залежно від ступеня наростання негативного впливу розріз-
няють такі форми прояву деструктивних чинників: виклик, ризик,
небезпека та загроза (рис. 1.1).

Виклик — це сукупність обставин, не обов’язково загрозливо-
го характеру, які потребують реакції на них.

Виклики безпосередньо не пов’язані з загрозами, а відображають
об’єктивну зміну умов, у яких відбувається функціонування суб’єк-
та підприємницької діяльності. За характером, це, як правило,
нові умови, в яких йому необхідно функціонувати. Якщо він від-
реагує на їх появу внесенням змін у свою діяльність, то вони пе-
                   

1 Экономическая безопасность России: Общий курс: [учебник] / [Сенчагов В. К., Гу-
бин Б. В., Павлов В. И. и др.] ; под ред. В. К. Сенчагова. — [2-е изд.]. — М. : Дело, 2005. —
896 с. — С.188.
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ретворяться в нові можливості зростання, якщо ж ні, то вони зда-
тні перетворитися за певних обставин на загрозу його діяльності.

Виклик

Ризик

Небезпека

Загроза

Рис. 1.1. «Драбина ескалації» деструктивних чинників безпеки

Наприклад, поява Інтернету не є загрозою як такою, але може
перетворитися на таку, скажімо, для торговельних підприємств,
якщо вони не врахують можливості достатньо швидкого і вигід-
ного створення інтернет-магазинів, здатних складати їм серйозну
конкуренцію. Разом з тим, одночасне організовування збуту влас-
ної продукції через Інтернет відкриває для цих підприємств до-
статньо нові та ефективні можливості зростання.

Під ризиком розуміють ймовірність негативного відхилення
результатів конкретних рішень або дій від очікуваних. Він відоб-
ражає очікувану ймовірність втрати суб’єктом господарювання
частини своїх ресурсів, недоотримання доходів або появи додат-
кових витрат у результаті здійснення певних видів діяльності.

Виходячи з аналізу праць І. Балабанова1, С. Ілляшенка2, Г. Шви-
даненко, А. Дмитренка та О. Олексюка3, загалом ризики підпри-
ємницької діяльності можна класифікувати так:

1. За сферами прояву розрізняють наступні види ризику:
1.1. Економічний — ризик, пов’язаний зі змінами економічних

факторів у процесі реалізації інвестиційного проекту.
1.2. Політичний — ризик виникнення різноманітних адмініст-

ративно-законодавчих обмежень господарської діяльності, які
пов’язані зі зміною інвестиційної політики держави.
                   

1 Балабанов И. Т. Риск-менеджмент / Балабанов И. Т. — М. : Финансы и статистика,
1996. — 192 с. — С. 22-27.

2 Ілляшенко С. М. Економічний ризик: [навч. посіб.] / Ілляшенко С. М. — [2-ге вид.,
доп і перероб]. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 220 с. — С. 15.

3 Швиданенко Г. О. Бізнес-діагностика підприємства: [навч. посіб.] / Швиданен-
ко Г. О., Дмитренко А. І., Олексюк О. І. — К. : КНЕУ, 2008. — 344 с. — С. 266—267.
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1.3. Соціальний — ризик страйків, здійснення під впливом праців-
ників незапланованих соціальних програм та інші аналогічні загрози.

1.4. Екологічний — ризик виникнення екологічних катастроф
і різних природних лих (землетрусів, пожеж, паводків і т. п.), кот-
рі негативно впливають на діяльність підприємства.

1.5. Інші ризики — ризик рекету, крадіжок майна, обману з
боку партнерів по бізнесу тощо.

2. За масштабами впливу — міжнародний, країнний (у масш-
табах країни), регіональний, галузевий, ризик окремих суб’єктів
господарювання.

3. За джерелами виникнення виділяють два основні види ризику:
3.1. Систематичний або ринковий — властивий усім суб’єктам

ринку, спричинений процесами, що відбуваються в ринковому
середовищі в цілому.

3.2. Несистематичний ризик — цей вид ризику притаманний
окремим суб’єктам господарювання, залежить від особливостей
їх діяльності.

4. Залежно від можливого результату:
4.1. Чистий ризик — означає можливість отримання негатив-

ного або нульового результату (природні, екологічні, політичні,
транспортні і частина комерційних ризиків).

4.2. Спекулятивний ризик — виражається в можливості отри-
мання як негативного, так і позитивного результату. До цього ви-
ду ризику належать фінансові ризики, які, у свою чергу, можуть
бути поділені на ризики, що пов’язані з купівельною спромож-
ністю грошей (інфляційні і дефляційні, валютні, ризики ліквід-
ності) та інвестиційні (ризики втраченого зиску, зниження дохід-
ності, прямих фінансових втрат).

5. За відношенням джерел ризику до підприємства — внутріш-
ній і зовнішній ризики.

6. За ступенем обґрунтованості рішень або дій — виправда-
ний і невиправданий ризики та інші.

Небезпека — об’єктивно існуюча можливість негативного
впливу на економічну систему, в результаті чого їй може бути
завдано яких-небудь збитків, шкоди, що погіршують її стан, на-
дають її розвитку небажаної динаміки або параметрів.

Небезпеку також визначають і в такий спосіб: це «цілком усві-
домлювана, але не фатальна ймовірність (можливість) нанесення
шкоди, обумовлена наявністю об’єктивних і суб’єктивних чин-
ників, що мають вражаючі властивості»1.
                   

1 Вечканов Г. С. Экономическая безопасность / Вечканов Г. С. — СПб. : Вектор,
2005. — 256 с. — С. 15.
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Небезпека є визначальним поняттям у розумінні поняття «безпе-
ка». Вона визначає його суть, обумовлює зміст діяльності, спрямова-
ної на формування і підтримку безпеки певної системи. Якщо не-
має небезпек, то, відповідно, не може існувати й поняття «безпека».

Джерелами небезпек є умови і чинники, які за певних обста-
вин самі по собі або в різній комбінації здатні формувати де-
структивний вплив на економічну систему.

За своїм генезисом всі джерела небезпек мають природне (дії
сил природи), техногенне (загрози від створюваної людьми «дру-
гої природи») або соціальне походження. При цьому кожна з на-
званих сфер може бути джерелом небезпек для двох інших і для
самої себе.

Крім того, на думку Є. Олєйнікова, небезпеки важливо розріз-
няти також за рівнем розвитку (ймовірністю), силою, масштаба-
ми і розмірами можливих негативних наслідків, сферами суспіль-
ного життя і видами людської діяльності1.

За рівнем розвитку розрізняють потенційну і реальну небезпе-
ки. Перша характеризує абстрактну можливість якогось деструк-
тивного впливу, друга — ситуацію, коли небезпека вже наявна.

За силою, масштабами, розмірами виділяють часткову (ло-
кальну), регіональну і глобальну небезпеки. Небезпека, яка вихо-
дить з відносно обмежених за масштабами природних, техноген-
них або соціальних джерел, і може завдати шкоди певним об’єк-
там чи особам кваліфікується як обмежена (часткова). Якщо дія
деструктивних сил охоплює значні території, велику кількість
об’єктів або людей, то кажуть про регіональну небезпеку. Якщо
ж небезпека загрожує цілим континентам або всій планеті, всьо-
му людству, її характеризують як глобальну.

За сферами суспільного життя або видами людської діяльності
розрізняють множину видів небезпек, які можуть супроводжува-
ти ту чи іншу сферу людської діяльності.

Небезпеки існують завжди. Однак для того аби потенційна
небезпека перетворилася на реальну, необхідна низка передумов
об’єктивного і суб’єктивного характеру. Крім того, збіг і пере-
творення окремих умов здатні призводити до наростання ступеня
деструктивного характеру небезпеки. В цьому аспекті кажуть про
назріваючу, зростаючу і загрожуючу небезпеку. Останню прийня-
то називати загрозою.
                   

1 Экономическая и национальная безопасность: [учебник] / [Е. А. Олейников, В. И. Ви-
дяпин, В. И. Дуженков и др.] ; под ред. Е. А. Олейникова. — М. : Экзамен, 2004. —
768 с. — С. 28—30.
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Загроза є конкретним моментом у розвитку небезпеки, її ви-
щим ступенем. Як зазначає В. Ярочкін1, це небезпека на стадії
переходу із можливості в дійсність. І якщо небезпека може мати
нерідко безадресний характер, тобто мати різний ступінь, вихо-
дити з різних джерел, діяти по відношенню до багатьох об’єктів,
то загроза завжди є адресною. Вона виходить з визначеного дже-
рела, має реальну можливість і намір діяти, адресована конкрет-
ному об’єкту чи суб’єкту.

Виходячи з цього, під загрозою можна розуміти найбільш
конкретну і безпосередню форму небезпеки, тобто актуалізова-
ну (вже діючу) небезпеку, що характеризується конкретною фор-
мою прояву і способом впливу.

Характерні особливості об’єктів безпеки та множинність за-
гроз їх функціонуванню обумовлюють наявність різних видів еко-
номічної безпеки.

Одним з найважливіших є поділ економічної безпеки за ієрар-
хічними рівнями. За цим критерієм традиційно виділяють міжнарод-
ну, національну, локальну і часткову економічну безпеку (рис. 1.2).

Всі рівні економічної безпеки тісно пов’язані між собою, вза-
ємно зумовлюють одна одну. Економічна безпека окремих суб’єк-
тів бізнесу (підприємств) залежить, насамперед, від економічної
безпеки держави, регіону, бо спирається на їх наявний фінан-
совий, сировинний та виробничий потенціал, на перспективи їх
розвитку. Значно впливає на економічну безпеку підприємств
ступінь досконалості законодавчої бази, рівень оподаткування,
доступ на світові ринки збуту, інвестиційна привабливість регіо-
ну та держави.

Разом з тим, економічна безпека регіонів і держави в цілому є
наслідком ефективного, стабільного і економічно безпечного
розвитку окремих суб’єктів господарювання та підприємницько-
го сектору економіки загалом. Економічна безпека підприємства,
як основного елемента економіки держави, здатна відіграти особ-
ливу роль у її подальшій діяльності. Від стану конкретних під-
приємств залежать конкурентоспроможність продукції, рівень
використання потужностей і ресурсів, фінансова й виконавська
дисципліна, продумана політика ціноутворення. Конкурентоспро-
можність структурних одиниць зумовлює національну економіч-
ну безпеку, сприяючи престижу держави на світовому ринку. В
цьому плані саме економічна безпека окремих суб’єктів господа-
                   

1 Ярочкин В. И. Система безопасности фирмы. / Ярочкин В. И. — [3-е изд., перераб.
и доп.]. — М. : Ось-89, 2003. — 352 с. — С.16.
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рювання стає визначальною характеристикою і головною перед-
умовою формування високого рівня безпеки економічних систем
вищих рівнів.

ме
га
рі
ве
нь

ма
кр
ор
ів
ен
ь

Глобальна Регіональна

Національна економічна безпека

Регіони країни Галузі економіки

Підприємство Особа

Міжнародна економічна безпека

Локальна економічна безпека

ме
зо
рі
ве
нь

Часткова економічна безпека

мі
кр
ор
ів
ен
ь

Рис. 1.2. Види економічної безпеки залежно
від рівнів економічних систем

1.2. Економічна безпека бізнесу: сутність і складові

Поняття економічної безпеки бізнесу є відносно новим і поки
що недостатньо дослідженим економічним явищем у вітчизня-
ній економічній науці. Звернення до нього відбулося в 90-ті роки
ХХ ст., що було зумовлено наростанням кризових явищ в еконо-
міці країни, формуванням ринкових відносин. В умовах перехід-
ного періоду від командно-адміністративної до ринкової системи
господарювання більшість вітчизняних підприємств опинилася в
цілком нових для себе умовах діяльності, до яких вони не були
готові. Розрив установлених економічних зв’язків між суб’єктами
господарювання, формування ринкової конкуренції, відхід дер-
жави від регулювання економічних відносин та інші чинники
сприяли зростанню невизначеності в господарській діяльності під-
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приємств, що відразу негативно відобразилося на їх економічно-
му становищі. Відповідно, виникла гостра необхідність у пошуку
механізмів формування і підтримання їх економічної безпеки.

Наукове осмислення проблем формування економічної безпе-
ки бізнесу пройшло кілька етапів, на кожному з яких змінювався
і уточнювався її зміст, головні завдання та механізми забезпечення.

Згідно з дослідженнями, проведеними В. Пономарьовим1, мож-
на виділити три основні підходи до визначення і дослідження
економічної безпеки бізнесу: інформаційний, зовнішній та ре-
сурсно-функціональний (рис. 1.3).

Інформаційний

Економічна безпека біз-
несу розглядається в
контексті захисту ко-
мерційно важливої ін-
формації. Вказане зав-
дання пропонується роз-
в’язувати, виходячи з
передумови, що ступінь
надійності системи збе-
рігання інформації за-
лежить від найслабшої
її ланки — персоналу
підприємства

Зовнішній
Ресурсно-

функціональний

Економічна безпека біз-
несу — це захищеність
його діяльності від не-
гативних впливів зов-
нішнього середовища,
а також здатність швид-
ко усувати різноманіт-
ні ризики і загрози, при-
стосовуватися до існу-
ючих умов, що не по-
значаються негативно
на його результатах

Під економічною без-
пекою розуміється стан
найефективнішого ви-
користання корпоратив-
них ресурсів для запо-
бігання загрозам і за-
безпечення стабільного
функціонування суб’єк-
тів господарювання в
цей час і в майбутньо-
му

ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

Рис. 1.3. Основні підходи до дослідження економічної безпеки бізнесу

Розглянемо наведені на рис. 1.3 підходи до дослідження еко-
номічної безпеки бізнесу детальніше.

Інформаційний підхід до визначення економічної безпеки біз-
несу (В. Ярочкін, А. Шаваєв, В. Барсуков та ін.). На початку 90-х
років минулого століття прагнення суб’єктів господарювання
одержувати максимально можливий прибуток за рахунок нових
технологій, впровадження інновацій, спрямованих на зниження
витрат виробництва, підвищення конкурентоспроможності про-
дукції, формування довгострокових конкурентних переваг спри-
                   

1 Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізми забезпе-
чення: [монографія] / Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. — К. : Лібра,
2003. — 280 с. — С. 68—73.
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чинило гостру потребу у збереженні комерційної таємниці. Кожне
підприємство намагалося захистити конфіденційну інформацію,
комерційні дані, інтелектуальну власність і загалом інформацію
як найцінніший ресурс. Через це забезпечення економічної без-
пеки бізнесу розглядалося передусім як захист інформації.

Проблему економічної безпеки суб’єктів господарювання у цьо-
му контексті передбачалося розв’язувати, виходячи із передумови,
що ступінь надійності всієї системи зберігання інформації визнача-
ється рівнем безпеки найслабшої її ланки, якою вважається персонал.

Забезпечення економічної безпеки будувалося у вигляді дво-
рівневої системи захисту інформації. Перший рівень передбачав
збереження секретів силами служби безпеки підприємства, а дру-
гий — формуванням психологічної атмосфери «пильності і від-
повідальності» персоналу за допомогою певних координаторів,
яких призначали з-поміж менеджерів середньої ланки, що корис-
тувалися серед персоналу авторитетом.

Зовнішній підхід до визначення економічної безпеки бізнесу
(Д. Ковальов, Т. Сухорукова, В. Шликов, В. Пономарьов та ін.).
Наростання кризових явищ в економіці країни, посилення конку-
ренції, зміна економічних функцій держави, яка вже не була ос-
новним інвестором і споживачем продукції, змусили подивитися
значно ширше на проблему економічної безпеки суб’єктів госпо-
дарювання.

Стало зрозуміло, що збереження інформації є лише одним з
аспектів економічної безпеки підприємств, дуже важливим, але
не визначальним. Її рівень обумовлюється сукупним впливом ба-
гатьох деструктивних чинників, головні джерела яких почали
пов’язуватися із зовнішнім середовищем підприємства.

У зв’язку з цим економічна безпека суб’єктів бізнесу (підпри-
ємств) стала розглядатися значно ширше — як можливість забез-
печення їх стійкості в різних, у тому числі і в несприятливих
умовах, які складаються в зовнішньому середовищі.

Зокрема, Д. Ковальов і Т. Сухорукова1 зазначають, що еконо-
мічна безпека підприємства характеризує «захищеність його діяль-
ності від негативного впливу зовнішнього середовища, а також
здатність швидко усунути різноваріантні загрози або пристосува-
тися до існуючих умов, які не позначаються негативно на його
діяльності». Близькою до вищенаведеної є думка В. Шликова,
який розглядає економічну безпеку підприємства як «стан захи-
                   

1 Ковалев Д. Экономическая безопасность предприятия / Ковалев Д., Сухорукова Т.
// Экономика Украины. — 1998. — № 10. — С. 48.
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щеності життєво важливих інтересів підприємства від реальних і
потенційних джерел небезпек або економічних загроз»1.

На цій же позиції стоять Г. Козаченко, В. Пономарьов та
О. Ляшенко, вважаючи, що поняття економічної безпеки підпри-
ємства «пов’язане не стільки з внутрішнім станом підприємства,
скільки з впливом зовнішнього середовища, з його суб’єктами, з
якими підприємство вступає у взаємодію»2. За цим твердженням
економічна безпека підприємства відображає узгодженість, зба-
лансованість інтересів підприємства і інтересів суб’єктів зовніш-
нього середовища. В такій інтерпретації вона може розглядатися
як практичне втілення положеннь теорії ресурсної взаємозалеж-
ності, відповідно до якої у своїй діяльності підприємство повин-
но приймати до уваги не лише власні інтереси, але й інтереси
партнерів, коло яких може бути дуже широким.

Незважаючи на значно ширше трактування поняття економіч-
ної безпеки суб’єктів господарювання, зовнішній підхід теж роз-
криває лише один із аспектів її забезпечення, оскільки не врахо-
вує впливу загроз, які формуються всередині підприємства.

Ресурсно-функціональний підхід до визначення економічної
безпеки бізнесу (Є. Олєйніков, О. Грунін, С. Грунін та ін.) ґрун-
тується на розгляді її сутності як наслідку ефективного викорис-
тання внутрішніх ресурсів, потенціалу суб’єктів господарювання
з метою запобігання внутрішнім і зовнішнім загрозам.

Так, Є. Олєйніков під економічною безпекою підприємства
розуміє «стан найефективнішого використання корпоративних
ресурсів для запобігання загрозам і забезпечення стабільного функ-
ціонування підприємства в цей час і в майбутньому»3.

О. Грунін та С. Грунін вважають, що економічна безпека під-
приємства — це такий «стан суб’єкта господарювання, за якого
він, найефективніше використовуючи корпоративні ресурси до-
магається запобігання, послаблення або захисту від існуючих не-
безпек і загроз чи інших непередбачених обставин і в основному
забезпечує досягнення цілей бізнесу в умовах конкуренції і гос-
подарського ризику»4.
                   

1 Шлыков В. В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия
/ Шлыков В. В. — СПб. : Алетейя, 1999. — 138 с. — С. 138.

2 Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізми забезпе-
чення: [монографія] / Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. — К. : Лібра,
2003. — 280 с. — С. 86.

3 Основы экономической безопасности. (Государство, регион, предприятие, личность) /
Под ред. Е. А. Олейникова. — М. : Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. — 228 с. — С. 138.

4 Грунин О. А. Экономическая безопасность организации / Грунин О. А., Грунин
С. О. — СПб. : Питер, 2002. — 160 с. — С. 37—38.
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Корпоративні ресурси в цьому контексті розглядають як фак-
тори бізнесу, що використовуються власниками і менеджерами
підприємства для досягнення цілей бізнесу. Структура корпора-
тивних ресурсів включає1:

• ресурс капіталу. Акціонерний капітал підприємства у поєднан-
ні з позиковими фінансовими ресурсами є кровоносною системою
підприємства і дає змогу купувати й підтримувати інші корпоратив-
ні ресурси, первісно відсутні у засновників цього підприємства;

• ресурс персоналу. Менеджери підприємства, інженери, ро-
бітники і службовці з їхніми знаннями, досвідом і навичками є
провідною і сполучною ланкою, що поєднує в одне ціле всі фак-
тори цього бізнесу, забезпечуючи проведення в життя його ідео-
логії, а також досягнення поставлених цілей;

• ресурс інформації та технології. Інформація, що стосуєть-
ся всіх сторін діяльності підприємства, сьогодні є найціннішим і
найдорожчим з ресурсів підприємства. Саме інформація про змі-
ну політичної, соціальної, економічної та екологічної ситуації,
зміни на ринках підприємства, науково-технічна і технологічна
інформація, конкретні ноу-хау, що стосуються певних аспектів
цього бізнесу, нове в методах організації й управління бізнесом
дають змогу підприємству адекватно реагувати на будь-які зміни
зовнішнього середовища бізнесу, ефективно планувати і здійс-
нювати свою господарську діяльність;

• ресурс техніки та обладнання. На основі фінансових, ін-
формаційно-технологічних і кадрових можливостей підприємст-
ва здійснюється придбання необхідного і доступного, виходячи з
наявних ресурсів, технологічного та іншого обладнання;

• ресурс прав. З розвитком цивілізації, виснаженням природних
ресурсів і підвищенням цінності для бізнесу нематеріальних акти-
вів різко зросла роль ресурсу прав. Цей ресурс включає до свого
складу права на використання патентів, ліцензії і квоти на викори-
стання природних ресурсів, а також експортні квоти, права на ко-
ристування землею. Ресурс прав дозволяє підприємству долучити-
ся до використання передових технологічних розробок, не проводя-
чи власних (іноді занадто дорогих) наукових досліджень, а також
отримати доступ до виключних можливостей розвитку бізнесу.

Отже, згідно з ресурсно-функціональним підходом економічна
безпека суб’єктів бізнесу пов’язується з ефективністю викорис-
тання їх внутрішнього потенціалу. З цією метою розглядається
                   

1 Экономическая и национальная безопасность: [учебник] / [Е. А. Олейников, В. И. Ви-
дяпин, В. И. Дуженков и др.]; под ред. Е. А. Олейникова. — М.: Экзамен, 2004. — 768 с. —
С. 559—560.
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сукупність взаємопов’язаних між собою процесів, які відбува-
ються всередині підприємства і утворюють єдине ціле з погляду
їх функціональної ролі в забезпеченні його економічної безпеки.

Це дозволяє виділяти найважливіші фактори, що впливають
на стан економічної безпеки підприємства, проводити аналіз роз-
поділу і використання його ресурсів, конструювати економічні
індикатори, що відбивають рівень забезпечення функціональних
складових економічної безпеки підприємства (фінансової, інтелек-
туально-кадрової, політико-правової, інформаційної, техніко-тех-
нологічної, екологічної, силової), розробляти заходи для досяг-
нення максимально високого їх рівня.

Разом з тим, за такого досить широкого підходу втрачається
чіткість розуміння суті економічної безпеки, вона ототожнюється
з самою діяльністю підприємства, її ефективністю. Створюється
уявлення, що рівень економічної безпеки підприємства є безпо-
середнім наслідком лише високої ефективності його діяльності.
Насправді ж, причинно-наслідковий зв’язок між цими поняттями
набагато складніший. З одного боку, завдання забезпечення до-
статньо високого рівня безпеки суб’єкта господарської діяльності
полягає у створенні передумов для успішного і ефективного його
функціонування, формуванні необхідних «безпечних умов» для
реалізації корпоративних інтересів, захисті їх від внутрішніх і зов-
нішніх загроз. У цьому плані безпеку слід розглядати як забезпечу-
ючий процес, що підпорядкований завданням ефективного функ-
ціонування і розвитку бізнесу.

З другого боку, низька ефективність діяльності підприємства,
як наслідок нераціонального управління корпоративними ресур-
сами, знижує стійкість, надійність та адаптивність його внутріш-
нього потенціалу до зовнішніх умов господарювання, наслідком
чого може стати загострення існуючих і виникнення нових не-
безпек і загроз діяльності підприємства, і, відповідно, суттєве
зниження рівня його економічної безпеки.

В сучасних дослідженнях трактування суті поняття «економіч-
на безпека підприємства (суб’єкта господарювання)» поки що за-
лишається дискусійним, що зумовлено його складністю і багато-
аспектністю. Основні сучасні підходи до трактування цього по-
няття наведено в табл. 1.1.

Не дивлячись на певні відмінності в наведених у табл. 1.1 ви-
значеннях економічної безпеки підприємства, можна виділити
такі їх спільні риси:
по-перше, економічна безпека суб’єктів господарювання пов’язу-

ється із необхідністю їх захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз;
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по-друге, завдання формування і підтримання певного рівня еко-
номічної безпеки пов’язується із об’єктивною необхідністю забез-
печення стабільного функціонування і розвитку суб’єктів бізнесу;
по-третє, рівень економічної безпеки ставиться в залежність

від ефективності використання внутрішнього потенціалу підпри-
ємства і ринкових можливостей.

Таблиця 1.1
ОСНОВНІ СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ

«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

Автор Визначення

А. Берлач,
2007 р.

Економічна безпека підприємства (фірми) — стан його
стабільної діяльності, за якого реалізується його програ-
ма, забезпечується прибуток і захист від зовнішніх і вну-
трішніх дестабілізуючих чинників

Т. Васильців,
М. Пасічник,
2008 р.

Економічна безпека підприємства — це забезпечення
найефективнішого використання ресурсів суб’єкта госпо-
дарювання для запобігання загрозам і створення умов для
стабільного функціонування основних його елементів

М. Зацеркляний,
О. Мельников,
2009 р.

Економічна безпека підприємства (господарюючого суб’єк-
та) — захищеність його науково-технічного, технологіч-
ного, виробничого і кадрового потенціалу від прямих (ак-
тивних) або непрямих (пасивних) економічних загроз,
наприклад, пов’язаних із неефективною науково-промис-
ловою політикою держави або формуванням несприят-
ливого зовнішнього середовища

О. Ілларіонов,
В. Попович,
2006 р.

Економічна безпека фірми (підприємства, організації) —
такий стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу,
персоналу, інформації і технології, техніки та устатку-
вання, прав) і підприємницьких можливостей, за якого
гарантується найефективніше їх використання для ста-
більного функціонування та динамічного науково-техніч-
ного і соціального розвитку, запобігання внутрішньому
та зовнішньому негативному впливу (загрозам)

Г. Козаченко,
В. Пономарьов,
О. Ляшенко,
2003 р. 

Економічна безпека підприємства — ступінь гармоніза-
ції в часі і просторі економічних інтересів підприємства з
інтересами пов’язаних з ним суб’єктів зовнішнього сере-
довища, що діють поза межами підприємства

Б. Корецький,
2006 р.

Економічна безпека підприємства — це такий стан його
потенціалу, який передбачає збалансований і безупинний
розвиток та найефективніше використання усіх видів на-
явних ресурсів та підприємницьких можливостей за своє-
часного запобігання можливим внутрішнім і зовнішнім
негативним проявам чи загрозам
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Закінчення таб. 1.1
Автор Визначення

А. Соснін,
П. Пригунов,
2004 р.

Економічна безпека підприємства — це стан захищенос-
ті його життєво важливих і законних інтересів від зовніш-
ніх і внутрішніх загроз у різних протиправних формах,
що забезпечує його стабільний розвиток відповідно до
статутних цілей

Отже, узагальнюючи вищезазначене, під економічною безпекою
бізнесу можна розуміти такий стан суб’єкта господарювання, за
якого завдяки протидії негативному впливу внутрішніх і зовнішніх за-
гроз і небезпек забезпечується його стабільне та максимально ефек-
тивне функціонування у цей час і високий рівень розвитку в майбу-
тньому.

Різноманіття процесів, які відбуваються в межах суб’єктів гос-
подарювання, численність і складність чинників зовнішнього се-
редовища визначають широкий спектр загроз, які можуть впли-
вати на їх діяльність.

В науковій літературі наявні різні підходи до їх класифікації.
Так, В. Ярочкін1 розрізняє загрози за відношенням до об’єкта,

ймовірністю виникнення, об’єктами, причинами появи, характе-
ром впливу, розміром збитків.

А. Соснін і П. Пригунов2 пропонують класифікувати загрози
за джерелами, видами, способами, об’єктами, місцями, фактора-
ми виникнення.

М. Зацеркляний і О. Мельников3 класифікують загрози за
джерелом виникнення, мірою тяжкості наслідків, рівнем ймові-
рності настання, впливом на стадії підприємницької діяльності,
об’єктами зазіхань, суб’єктами, видами збитків, характером від-
повідальності суб’єктів, діяльність яких може кваліфікуватися
як зазіхання на економічну безпеку підприємницької діяльності.

У свою чергу, О. Грунін і С. Грунін4 вважають, що достатньо пов-
ною є класифікація загроз за джерелами, природою виникнення, ймо-
вірністю реалізації, розміром збитків, відношенням до людської діяль-
ності, об’єктами посягань, можливістю прогнозування, наслідками.

Узагальнення підходів окремих авторів до класифікації загроз
економічній безпеці суб’єктів бізнесу дозволяє, передусім, виді-
лити такі види загроз (рис. 1.4).
                   

1 Ярочкин В. И. Система безопасности фирмы. / Ярочкин В. И. — [3-е изд., перераб.
и доп.]. — М. : Ось-89, 2003. — 352 с. — С. 17.

2 Соснин А. С. Менеджмент безопасности предпринимательства: [учеб. пособие] /
Соснин А. С., Прыгунов П. Я. — К. : Изд-во Европ. ун-та, 2004. — 357 с. — С. 21.

3 Зацеркляний М. М. Основи економічної безпеки: [навч. посіб.] / Зацеркляний
М. М., Мельников О. Ф. — К. : КНТ, 2009. — 337 с. — С. 44—47.

4 Грунин О. А. Экономическая безопасность организации / Грунин О. А., Грунин
С. О. — СПб. : Питер, 2002. — 160 с. — С. 16. — (Серия «Учебные пособия»).
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За місцем виникнення розрізняють внутрішні і зовнішні за-
грози економічній безпеці суб’єктів господарювання (підпри-
ємств).

Джерела внутрішніх (ендогенних) загроз знаходяться всере-
дині підприємства, в той час як зовнішніх (екзогенних) — поза
його межами, в зовнішньому середовищі.

Внутрішні загрози пов’язані з господарською діяльністю під-
приємства і тими процесами, що супроводжують виробництво й
реалізацію продукції, управління виробництвом. До основних з
них можна віднести такі:

• недоліки в роботі з персоналом підприємства — у плану-
ванні, організації та управлінні персоналом (підбір, розстановка,
організація праці, підвищення кваліфікації, навчання персоналу
та забезпечення мотивації до праці);

• низький рівень внутрішньогосподарського контролю за здійс-
ненням фінансово-господарських операцій, веденням обліку ма-
теріальних цінностей та грошових коштів, складанням бухгал-
терської й іншої документації, що безпосередньо сприяють вчи-
ненню корисливих злочинів;

• нерозв’язність соціальних проблем персоналу (низька заро-
бітна плата, соціальна незахищеність, відсутність мотивації до
праці тощо);

• низький рівень організації роботи з конфіденційними доку-
ментами (фінансовими документами, планами, звітами, цивільно-
правовими документами, кресленнями, технічною документаці-
єю, електронними носіями інформації тощо), оскільки саме ці
джерела інформації можуть бути об’єктами неправомірних зазі-
хань;

• плинність персоналу, відсутність досвідчених фахівців-
професіоналів на важливих організаційно-виробничих ділянках
підприємства, неефективна робота служби економічної безпеки;

• незадовільний стан забезпечення збереження матеріальних
цінностей, грошових коштів і відомостей, що становлять комер-
ційну, банківську чи іншу таємницю;

• низький організаційний рівень захисту комп’ютерних сис-
тем від несанкціонованого доступу тощо.

Зовнішні загрози виникають у зв’язку з несприятливою змі-
ною чинників зовнішнього середовища функціонування суб’єктів
господарювання. Це такі як:

• надзвичайні ситуації природного, соціального і техногенно-
го характеру;
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• макроекономічні потрясіння (економічні кризи, високий рі-
вень інфляції, несприятлива кон’юнктура ринку тощо);

• несприятливі зміни політичної ситуації;
• необґрунтовані законодавчі обмеження діяльності;
• інтенсивна, в тому числі й недобросовісна конкуренція (про-

мислове шпигунство, переманювання конкурентами працівни-
ків підприємства, які володіють комерційною таємницею, пря-
мий підкуп працівників підприємства представниками конкурен-
тів, компрометація діяльності підприємства, керівників та окре-
мих працівників, укладення фіктивних цивільно-правових угод
тощо);

• протиправні дії кримінальних структур (шантаж персоналу
підприємства, викрадення інформації або заволодіння нею через
шахрайство, погрози фізичних розправ над працівниками фірми
та їх близькими, пограбування і розбійні напади тощо);

• намагання третіх осіб заволодіти контрольним пакетом ак-
цій та ін.

Варто зазначити, що джерела внутрішніх загроз є певною мі-
рою підконтрольними керівництву підприємства, джерела ж зов-
нішніх загроз знаходяться поза межами необхідного впливу, що
зумовлює передовсім необхідність прогнозування і виявлення
саме зовнішніх загроз, а також вжиття заходів щодо мінімізації їх
негативного впливу на діяльність підприємства.

Залежно від обумовленості загрози поділяють на суб’єктивні
та об’єктивні. Суб’єктивні загрози виникають внаслідок неефек-
тивної роботи самого підприємства в цілому або окремих його
підрозділів чи персоналу (передусім керівників і менеджерів). Час-
то вони зумовлені навмисними або ненавмисними діями окремих
працівників. Об’єктивними вважаються такі загрози, які виника-
ють без участі й волі конкретного підприємства або його окремих
працівників і не залежать від ухвалених рішень, дій менеджерів
(стан кон’юнктури ринку, дії конкурентів і кримінальних струк-
тур, війни, надзвичайні лиха, негативний вплив органів держав-
ної влади тощо).

Зміст загрози як явища на поверхні виявляється через її фор-
му, яка відображує способи зовнішнього вираження загрози,
надає їй певної визначеності. У зв’язку з цим важливим є поділ
загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання за фор-
мою вираження. За цією ознакою можна виділити природні,
екологічні, політичні, демографічні, соціальні, технологічні,
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економічні, фінансові, інституційні, інформаційні та інші за-
грози.

За рівнем сформованості розрізняються потенційні та ре-
альні загрози. Потенційна загроза являє собою зародження не-
безпеки, формування передумов, можливість нанесення шкоди.
Реальна загроза — це остаточно сформоване явище, коли для
завдання шкоди не вистачає одного або кількох чинників чи
умов. Такий поділ загроз дозволяє передбачати можливість зав-
давання шкоди на початкових стадіях формування загрози. За
появи ж реальної загрози перед системою забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємства виникає завдання створення умов,
які б дали змогу зменшити гостроту загрози або перевести її в
потенційну.

За характером дії загрози можна поділити на прямі і непрямі.
Прямі передбачають наявність безпосереднього причинно-наслід-
кового зв’язку між негативними чинниками впливу на підприєм-
ство та ймовірними наслідками їх реалізації. До них також можна
віднести повідомлення, попередження з боку інших суб’єктів про
можливість заподіяння шкоди тим чи іншим інтересам підприєм-
ства. Якщо ж безпосереднього причинно-наслідкового зв’язку
між впливом загрози і наслідками її реалізації немає, вона квалі-
фікується як непряма.

Загрози завжди є предметними і адресними, спрямованими на
певний об’єкт. За видами об’єктів посягань виокремлюють: загро-
зи персоналу, фінансовим ресурсам, матеріальним ресурсам,
інформації, діловій репутації тощо. Виділення об’єктів загроз на
підприємстві є необхідною передумовою і початковою стадією
процесу забезпечення економічної безпеки підприємства, оскіль-
ки дозволяє виявити і сформувати перелік відповідних їм можли-
вих загроз.

За суб’єктним складом (носіями) загрози можна поділити на
загрози з боку конкурентів, контрагентів, кримінальних струк-
тур, органів державної влади, засобів масової інформації, влас-
ного персоналу та ін.

Важливим є поділ загроз за суб’єктивністю їх сприйняття: за-
вищені, занижені, неусвідомлені, адекватні й уявні. Якщо оцін-
ка негативних наслідків реалізації об’єктивно існуючої загрози
суб’єктом бізнесу відповідає дійсності, то така загроза розгляда-
ється як адекватна, якщо її наслідки переоцінені — завищена,
якщо ж недооцінені — занижена. Крім того, певні загрози мо-
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жуть бути невраховані, а, відповідно, і неусвідомлені суб’єктом
прийняття рішень. Уявна загроза — це така, яка є несправжньою,
надуманою, штучно сформованою, тобто сформованою без до-
статньої кількості реальних підстав.

За можливістю прогнозування загрози поділяються на прогно-
зовані, ті, які можна передбачити, спрогнозувати на рівні суб’єк-
та господарювання і непрогнозовані, ті, які передбачити немож-
ливо, оскільки вони мають складний, часто стихійний характер,
невідомі джерела формування. До таких передусім варто відно-
сити всі форс-мажорні обставини.

Якщо появу загрози можна спрогнозувати і визначити ймовір-
ність, з якою вона може реалізуватися і негативно відобразитися
на господарській діяльності, то залежно від рівня такої ймовірно-
сті загрози можна поділяти на малоймовірні (ті, які майже ніколи
не реалізуються), ймовірні (можливо реалізуються) та дуже ймо-
вірні (швидше за все, що реалізуються).

Залежно від наслідків загрози поділяють на загальні та локаль-
ні. Загальні загрози відбиваються на діяльності всього підприєм-
ства, в той час як локальні відбиваються на окремих об’єктах
(підрозділах, ресурсах, видах діяльності тощо).

За розміром передбачуваних збитків загрози можна поділити
на катастрофічні, значні і незначні. Катастрофічні загрози при-
зводять до руйнування внутрішнього потенціалу підприємства,
що може зумовити припинення його діяльності. Значні за розмі-
ром збитків загрози завдають підприємству таких втрат, які сут-
тєво відображаються на його діяльності, дуже погіршують його
фінансово-економічний стан, вимагають для ліквідації наслідків
їх дії значних трудових, матеріальних, фінансових та інших ре-
сурсів. Наслідки ж реалізації незначних загроз істотно не позна-
чаються на діяльності підприємства і не впливають на його стра-
тегічні позиції на ринку.

Наведена класифікація загроз не є вичерпною, оскільки ознак
їх класифікації може бути багато. Разом з тим вона дозволяє ма-
ти загальне уявлення про складність і множину можливих за-
гроз функціонуванню суб’єктів господарювання, які необхідно
враховувати для забезпечення високого рівня їх економічної
безпеки.

Головною метою економічної безпеки бізнесу є забезпечення
його теперішнього ефективного функціонування і високого по-
тенціалу розвитку в майбутньому.
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Досягнення такої мети зумовлює множину функціональних
цілей економічної безпеки 1:

• забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фі-
нансової стійкості та незалежності суб’єкта господарювання;

• забезпечення технологічної незалежності та досягнення ви-
сокої конкурентоспроможності технічного потенціалу;

• сприяння досягненню високої ефективності менеджменту,
оптимальної та ефективної структури управління бізнесом;

• досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його
інтелектуального потенціалу, належної ефективності корпоратив-
них інновацій;

• мінімізація руйнівного впливу виробничо-господарської ді-
яльності на стан навколишнього середовища;

• якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності суб’єкта
господарювання;

• забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної та-
ємниці і досягнення необхідного рівня інформаційного забезпе-
чення роботи всіх підрозділів організації;

• ефективна організація безпеки персоналу, капіталу та майна,
а також комерційних інтересів.

Досягнення наведених цілей обумовлює комплексний харак-
тер організації системи забезпечення економічної безпеки суб’єк-
та господарювання (підприємства) відповідно до основних її функ-
ціональних складових (напрямів).

Під функціональними складовими економічної безпеки суб’єк-
та господарювання (підприємства) розуміють основні напрями
його економічної безпеки, які суттєво відрізняються один від од-
ного за своїм змістом, низкою функціональних критеріїв і спосо-
бами забезпечення2.

Традиційно прийнято виділяти такі основні функціональні
складові (напрями) економічної безпеки підприємства, як фінан-
сова, інтелектуальна і кадрова, техніко-технологічна, політико-
правова, інформаційна, екологічна та силова. Разом з тим, наве-
дені складові економічної безпеки відображають в основному
внутрішні процеси на підприємстві, тобто характеризують еко-
номічну безпеку з погляду ефективного використання внутріш-
нього потенціалу і не враховують ризики й загрози, що виника-
                   

1 Економіка підприємства: [підручник] / [Швиданенко Г. О., Васильков В. Г., Гонча-
рова Н. П. та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко. — К. : КНЕУ, 2009. — 598 с. — С. 563.

2 Экономическая и национальная безопасность: [учебник] / [под ред. д.э.н., проф.
Л. П. Гончаренко. — М.: Экономика, 2008. — 543 с. — С. 335.
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ють у каналах взаємодії суб’єкта господарювання і його контр-
агентів, а також безпеку зовнішньоекономічної діяльності під-
приємства.

Як зазначають Г. Клейнер, В. Тамбовцев і Р. Качалов1, найбіль-
шу небезпеку для діяльності суб’єкта бізнесу несуть такі ризики:

• ризик не реалізації профільної продукції внаслідок неукла-
дення угод на поставку вихідних матеріалів;

• ризик недоотримання вихідних матеріалів унаслідок зриву
укладених договорів про постачання;

• ризик неповернення передоплати постачальником;
• ризик неукладення угод на реалізацію продукції внаслідок

зміни структури і зменшення потреби в цьому виді продукції, за-
міщення продукції продукцією інших підприємств тощо;

• ризик неотримання або несвоєчасного отримання оплати за
реалізовану без передоплати продукцію;

• ризик відмови покупця від отриманої і оплаченої ним про-
дукції;

• ризик неточного прогнозування ситуації і отримання непра-
вильних вихідних даних та ін.

Виходячи з цього, система економічної безпеки бізнесу, на
нашу думку, має враховувати як рівень ефективності викорис-
тання і захищеності його корпоративних ресурсів, так і ринкові
аспекти економічної безпеки, тобто включати ринкову та зовніш-
ньоекономічну складові економічної безпеки.

Основні складові економічної безпеки суб’єктів бізнесу зоб-
ражено на рис. 1.5.

Фінансова складова вважається провідною і вирішальною,
оскільки за ринкових умов господарювання фінансові ресурси є
одним з головних чинників розвитку будь-якої економічної сис-
теми.

В таких умовах важливими стають завдання забезпечення ви-
сокої ділової активності, фінансової стійкості, ліквідності та плато-
спроможності підприємства, оптимізація кредиторської та дебі-
торської заборгованості, прогнозування ймовірності та недопу-
щення банкрутства підприємства, оптимальне планування, роз-
поділ і використання фінансових ресурсів.

                   
1 Клейнер Г. Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии,

безопасность / Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. А., Качалов Р. М.; под общ. ред. С. А. Попо-
ва. — М.: Экономика, 1997. — 288 с. — С. 83.
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2

3

Інтелектуальна та кадрова складові:
збереження та розвиток

інтелектуального потенціалу
підприємства; ефективне управління

персоналом

Техніко-технологічна складова:
відповідність застосовуваних

на підприємстві техніки та технологій
сучасним світовим аналогам

щодо оптимальних витрат ресурсів

Політико-правова складова:
всебічне правове забезпечення

діяльності підприємства, дотримання
чинного законодавства

4

Інформаційна складова:
ефективне інформаційно-аналітичне
забезпечення господарської діяльності

підприємства; захист інформації
5

6
Екологічна складова:

дотримання чинних екологічних норм,
мінімізація втрат від забруднення

довкілля7

Силова складова:
забезпечення фізичної безпеки
працівників фірми (передовсім
керівників) і збереження її майна

Фінансова складова:
досягнення найефективнішого

використання корпоративних ресурсів

1

Зовнішньоекономічна складова:
забезпечення безпеки зовнішньо-

економічної діяльності підприємства

9

Ринкова складова:
відповідність внутрішніх можливостей
розвитку підприємства зовнішнім, які
генеруються ринковим середовищем

8

ФУНКЦІОНАЛЬНІ
СКЛАДОВІ

ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ

Рис. 1.5. Основні функціональні складові (напрями)
економічної безпеки суб’єктів господарювання (підприємств)
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Інтелектуальна та кадрова складові. Належний рівень еко-
номічної безпеки бізнесу значною мірою залежить від складу,
структури, динаміки, рівня кваліфікації, професіоналізму та інте-
лектуальної активності працюючих на підприємстві осіб. Досяг-
нення інтелектуальної і кадрової безпеки підприємства відбува-
ється через виявлення, прогнозування та оцінювання негативних
процесів у цій сфері (висока плинність кадрів; низька кваліфіка-
ція працівників; слабка організація системи управління персона-
лом; праця за сумісництвом, що може спричинювати низьку від-
дачу працівника і можливий вихід конфіденційної інформації за
межі підприємства; недосконала система мотивації праці; звіль-
нення провідних висококваліфікованих працівників, що призво-
дить до ослаблення інтелектуального потенціалу; зниження пи-
томої ваги осіб з вищою освітою в загальній чисельності праців-
ників; зниження винахідницької та раціоналізаторської активнос-
ті та ін.) і розроблення превентивних (запобіжних) або активних
заходів, спрямованих на їх попередження або усунення.

Отже, забезпечення інтелектуальної та кадрової складових еко-
номічної безпеки охоплює два взаємопов’язані напрями діяль-
ності:
перший — зорієнтований на роботу з персоналом підприємст-

ва, підвищення ефективності його діяльності;
другий — спрямований на збереження й розвиток інтелекту-

ального потенціалу, тобто сукупності прав на інтелектуальну
власність або на її використання (у тому числі патентів і ліцензій)
та на поповнення знань і професійного досвіду працівників під-
приємства.

Техніко-технологічна складова. Кожне підприємство харак-
теризується певним складом техніки та технологій, що викорис-
товується в процесі виробництва. Їх якість і відповідність сучас-
ним світовим стандартам дуже суттєво впливають на ефектив-
ність діяльності підприємства і на перспективи його подальшого
розвитку, а також, на рівень його економічної безпеки. Отже, ос-
новна мета техніко-технологічної безпеки підприємства полягає в
забезпеченні відповідності застосовуваних на підприємстві тех-
ніки та технологій сучасним світовим аналогам.

На основі аналізу поточного стану техніко-технологічної без-
пеки підприємства, виявлення основних негативних чинників і
процесів у цій сфері (фізичне спрацювання основних засобів; мо-
ральне старіння основних засобів та технологій; неефективна ор-
ганізація виробничого процесу; порушення технологічних проце-
сів тощо) розробляються загальні напрями, методи та передба-
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чаються засоби підвищення рівня техніко-технологічної безпеки,
які узагальнюються і вносяться в загальний план техніко-техно-
логічного розвитку підприємства.

Політико-правова складова. Значення політико-правової скла-
дової економічної безпеки підприємства полягає в ефективному і
всебічному правовому забезпеченні його діяльності, чіткому до-
триманні підприємством і його працівниками всіх норм чинного
законодавства.

Система забезпечення цієї складової економічної безпеки пе-
редбачає попередження збитків від негативного впливу як зовніш-
ніх (політичного і нормативно-правового характеру), так і внут-
рішніх (низька кваліфікація працівників юридичної служби; не-
достатність фінансування цієї служби; нерозуміння необхідності
попередньої юридичної експертизи будь-яких внутрішніх або зов-
нішніх документів, передусім договорів та ін.) загроз.

Інформаційна складова спрямована на створення й підтри-
мання такого стану інформаційних ресурсів і пов’язаних з ними
засобів та систем інформатизації, який би гарантував якісне і
безперебійне забезпечення менеджерів підприємства актуальною
інформацією та необхідний рівень її захищеності від незаконного
втручання, розкриття чи розголошення.

Досягнення цієї мети відбувається за рахунок виконання ком-
плексу таких завдань1:

1) збір інформації. Здійснюється через офіційні контакти інфор-
маційно-аналітичної служби підприємства з різними джерелами
відкритої інформації, неофіційні контакти з носіями закритої ін-
формації, а також отримання інформації за допомогою спеціаль-
них технічних засобів, організацію збору внутрішньої інформації
підприємства;

2) обробка і систематизація інформації. Проводиться з метою
її впорядкування для наступного глибшого аналізу. Для цього ство-
рюються класифікатори інформації і досьє, внутрішні бази даних;

3) аналіз інформації. Полягає у всебічній обробці отриманих
даних з використанням різних методів аналізу і технічних засо-
бів. У процесі здійснення аналізу проводиться прогнозування
всіх аспектів діяльності підприємства і можливих варіантів пове-
дінки зовнішнього середовища;

4) захист інформації. Включає заходи щодо захисту підпри-
ємства від промислового шпигунства з боку конкурентів або ін-
                   

1 Экономическая и национальная безопасность: [учебник] / Под ред. Е. А. Олейни-
кова. — М. : Изд-во «Экзамен», 2004. — 768 с. — С. 601—602.
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ших заінтересованих осіб. Для цього проводиться технічний захист
будівель, транспорту, кореспонденції, документації, переговорів то-
що від несанкціонованого доступу, а також збір інформації про поте-
нційних ініціаторів промислового шпигунства проти підприємства і
вживаються відповідні превентивні заходи з метою запобігання йому;

5) зовнішня інформаційна діяльність здійснюється спільно
службою по зв’язках з громадськістю, інформаційно-аналітичним
підрозділом підприємства та службою безпеки і має на меті ство-
рення в очах громадськості позитивного іміджу підприємства,
протидію спробам інших юридичних або фізичних осіб завдати
шкоду його репутації в майбутньому.

Екологічна складова. Сутність екологічної складової еконо-
мічної безпеки полягає в оптимізації фінансових витрат підпри-
ємства у такий спосіб, щоб за мінімальних витрат на дотримання
екологічних норм щодо технологічних процесів і продукції, яка
виготовляється, мінімізувати втрати від адміністративних санк-
цій за забруднення навколишнього природного середовища і
втрати ринків з жорсткішими нормами екологічного законодав-
ства, ніж ті, яким відповідає продукція підприємства. Досягнення
цього завдання відбувається за рахунок дотримання діючих еко-
логічних норм, мінімізації втрат від забруднення навколишнього
середовища, аналізу ефективності заходів для забезпечення еко-
логічної складової.

Силова складова. Забезпечення силової складової економічної
безпеки підприємства відбувається за такими основними напря-
мами:

1) забезпечення фізичної безпеки персоналу фірми (передусім
керівників). Відбувається як за рахунок виявлення, усунення або
попередження прямої фізичної небезпеки життю і здоров’ю пра-
цівників підприємств, так і недопущення морального тиску на
них (загрози життю працівникам і членам їх родин, шантаж тощо);

2) збереження майна підприємства від негативних впливів, що
загрожують втраті цього майна або зниженню його вартості.
Проводиться захист майна від зловмисників, а також від форс-
мажорних обставин (стихійне лихо, військовий конфлікт, пожежа
тощо);

3) силовий захист інформації підприємства (охорона примі-
щень, сейфів, інформаційних систем тощо від проникнення зло-
вмисників і викрадення, спотворення або ушкодження інфор-
мації);

4) проведення превентивної або активної роботи із зовнішні-
ми контрагентами та конкурентами підприємства. Ці заходи
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мають на меті виявляти і попереджувати негативний вплив або
усувати джерела небезпек підприємству, що знаходяться в його
зовнішньому середовищі (конкуренти, кримінальні структури,
терористичні організації тощо).

Ринкова складова економічної безпеки характеризує ступінь
відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємства
зовнішнім, які генеруються ринковим середовищем, відображає
надійність і захищеність ринкової позиції підприємства.

Про ослаблення ринкової безпеки свідчать: зменшення частки
ринку, яку займає підприємство; ослаблення конкурентних пози-
цій і спроможності протидіяти конкурентному тиску; зниження
адаптаційних можливостей підприємства до змін ситуації на рин-
ку, відставання від вимог ринку; непередбачені зміни умов взає-
модії з основними контрагентами: постачальниками, посередни-
ками, інвесторами, споживачами і т. п.

Зовнішньоекономічна складова. Безпека зовнішньоекономіч-
ної діяльності (ЗЕД) є складовою будь-якого підприємства, яке
виходить на міжнародні ринки чи перебуває під впливом міжна-
родної конкуренції. Під час ведення ЗЕД на підприємство впли-
вають численні ризики і загрози: господарсько-правові ризики;
країнний або політичний ризик; власне міжнародні ризики тощо.
За змістом вони утворюють особливу систему загроз, яка потре-
бує розроблення і застосування спеціальних методів їх подолан-
ня, що застосовуються в міжнародній практиці.

Наведені складові економічної безпеки підприємства характе-
ризують основні напрями її забезпечення, а також ідентифікують
основні види ключових корпоративних ресурсів підприємства та
його ринкові позиції, які потребують захисту від внутрішніх і зов-
нішніх загроз.

1.3. Передумови та чинники формування економічної безпеки
національних підприємств

Діяльність, спрямована на формування та підтримання висо-
кого рівня економічної безпеки за сучасних умов господарюван-
ня, стає невід’ємною складовою системи менеджменту всіх без
винятку підприємств. Не становлять виключення і вітчизняні
підприємства, які функціонують не лише в мінливих, ризикових,
а й поки що в кризових умов трансформаційного періоду в
Україні.
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Загальна несприятлива ситуація в середовищі господарювання
національних підприємств всіх форм власності об’єктивно зумов-
лює необхідність побудови постійно діючої системи виявлення,
прогнозування, оцінювання і запобігання негативному впливу на
підприємство реальних і потенційних загроз, мінімізації втрат від
їх здійснення.

Характерними проблемами вітчизняної економіки, які поси-
люють необхідність формування системи управління економіч-
ною безпекою на вітчизняних підприємствах, на думку В. Ла-
зуренка і Т. Філіпенка1, є такі:

• відсутність обгрунтованої програми соціально-економічного
розвитку країни;

• перманентне відставання в розробленні, безсистемність і не-
досконалість нормативно-правового забезпечення регулювання
економіки;

• високоризикова кредитно-грошова політика уряду в банків-
ській сфері, на фондовому і валютному ринках, неефективна по-
даткова система;

• руйнування системи відтворення виробничого потенціалу
(передусім, його активної частини) унаслідок низької інвестицій-
ної активності;

• зростання інфляції і відсутність сприятливого інвестиційно-
го клімату в реальному секторі економіки, перевага поточних ви-
трат на шкоду капітальним;

• створення умов, що сприяють вивозу фінансового капіталу
за кордон;

• втрата державного контролю над природними монополіями,
ослаблення регулюючої ролі держави в їх ціновій політиці;

• несумлінність дій багатьох суб’єктів економіки, їх низька
правова дисципліна, недоліки або повна відсутність економічної
етики на всіх рівнях менеджменту;

• слабка вбудованість у світову економіку (невідповідність
науково-технічного рівня більшості видів промислової продукції
передовим закордонним зразкам, застарілість технологій, значна
зношеність основних засобів).

Крім того, все ще нерозв’язаними до кінця залишаються такі
проблеми, як:

• загальна макроекономічна нестабільність економіки;
                   

1 Лазуренко В. И. Правовое обеспечение экономической безопасности предприятий:
[монография] / В. И. Лазуренко, Т. В. Филиппенко — Донецк : Донецкий юридический
институт ЛГУВД, 2007. — 192 с. — С. 18—19.
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• недосконалість законодавства, що регулює відносини у сфе-
рі підприємництва;

• збереження значного тиску на суб’єктів підприємницької ді-
яльності з боку державних органів (наприклад, у сфері ліцензу-
вання, оподаткування);

• зростання тіньового бізнесу загалом і посилення викорис-
тання тіньових схем з метою відмивання «брудних грошей», ви-
возу їх закордон тощо;

• наявність ряду соціальних проблем — низький рівень дохо-
дів населення, безробіття, плинність кадрів, що знижує рівень
відповідальності і збільшує схильність працівника до продажу
секретів підприємства або вчинення інших незаконних дій;

• відсутність єдності і взаємної узгодженості дій різноманіт-
них органів державної влади щодо регулювання діяльності суб’єк-
тів підприємницької діяльності;

• активізація недобросовісної конкуренції з боку як окремих
вітчизняних, так і закордонних підприємств, що мають значний
досвід роботи в цій сфері діяльності, володіють значними фінан-
совими, кадровими, технологічними можливостями та ін.

При цьому, на думку Г. Козаченко, В. Пономарьова, О. Ля-
шенко1, особливо важливу роль у необхідності забезпечення еко-
номічної безпеки власними силами самих суб’єктів господарю-
вання відіграє держава, яка може як позитивно, так і негативно
впливати на їх функціонування.

Вплив негативних наслідків державного регулювання на еко-
номічну безпеку вітчизняних підприємств наведено в табл. 1.2.

Разом з тим, не потрібно вважати, що проблема постійного за-
безпечення економічної безпеки актуальна для суб’єктів госпо-
дарювання лише в кризові періоди їх функціонування. Вона є не
менш важливою і під час роботи за стабільних, а особливо за ди-
намічних умов. Хоча при цьому комплекс розв’язуваних за різ-
них умов цільових завдань, на думку М. Фоміної2, істотно різ-
ниться.

Якщо в кризові періоди розвитку найбільшу небезпеку для
підприємства становить руйнування його потенціалу (виробничо-
го, технологічного, науково-технічного, кадрового тощо), як го-
ловного фактора життєдіяльності підприємства, то акценти у за-
                   

1 Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. Економічна безпека підприємст-
ва: сутність та механізми забезпечення: Монографія. — К.: Лібра, 2003. — 280 с. —
С. 85—86.

2 Фоміна М. В. Проблеми економічно безпечного розвитку підприємств: теорія і
практика: [монографія] / Фоміна М. В. — Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. — 140 с. — С. 40.
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безпеченні економічної безпеки підприємства суттєво зміщують-
ся у внутрішнє його середовище в намаганні перешкодити ви-
никненню та розгортанню внутрішніх загроз його діяльності.

Таблиця 1.2
НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ОКРЕМИХ ДІЙ ДЕРЖАВИ НА

ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА

Сфера
регулю-
вання

Негативні
аспекти

регулювання

Захисна
реакція

підприємств

Вплив захисних
заходів

на економічну
 безпеку

підприємств

П
од
ат
ко
ва

сф
ер
а

високі податкові
ставки;
відсутність систе-
ми податкових
пільг

відсутність праг-
нення до збіль-
шення прибутку;
приховування
частини прибутку

зменшення обсягів вироб-
ництва або його припи-
нення;
високий рівень витрат на
виробництво;
відсутність власних інвес-
тиційних ресурсів;
низький організаційно-тех-
нічний рівень виробництва

Ін
но
ва
ці
йн
а

сф
ер
а

відсутність субси-
дій і дотацій під-
приємствам недер-
жавного сектору

відсутність техніч-
них і управлінсь-
ких нововведень

низький організаційно-тех-
нічний рівень виробництва;
висока енергоємність ви-
робництва;
низький рівень продуктив-
ності праці;
неефективний менедж-
мент

Ін
ве
ст
иц
ій

-
на

 с
фе
ра

недостатність га-
рантій закордон-
ним інвесторам;
відсутність спри-
ятливого інвести-
ційного клімату

відмова від спів-
робітництва із за-
кордонними парт-
нерами;
вивезення капіта-
лу за кордон

відсутність реальної мож-
ливості співробітництва з
закордонними партнерами;
уповільнення динаміки роз-
витку

Ін
фр
ас
тр
ук
ту
ра

пі
дп
ри
єм
ни
цт
ва

жорсткі обмежен-
ня діяльності

відмова від послуг
інфраструктури
підприємництва

зростання витрат і неви-
сока якість робіт, що ви-
конуються самостійно;
відсутність додаткових ін-
вестицій через нерозви-
неність фондового ринку
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У режимі ж стабільного функціонування підприємство для
розв’язання завдань своєї економічної безпеки головну увагу має
зосереджувати на підтримці нормального ритму виробництва й
збуту продукції, запобіганні матеріального або фінансового збит-
ку, недопущенні несанкціонованого доступу до службової інфор-
мації й руйнування комп’ютерних баз даних, протидії несумлін-
ній конкуренції та кримінальним проявам.

Тобто дії із забезпечення економічної безпеки підприємства в
основному спрямовуються на виявлення та розроблення заходів
протидії зовнішнім загрозам. Власний потенціал підприємства в
такій ситуації використовується ефективно і не слугує головним
джерелом виникнення загроз як для керівництва підприємства і
його власників, так і для зовнішніх контрагентів.

Для запобігання загрозам економічній безпеці підприємства
необхідно постійно враховувати весь спектр чинників, від яких
залежить рівень економічної безпеки підприємства.

Під чинником економічної безпеки суб’єкта господарюван-
ня (підприємства) розуміється причина, рушійна сила, що ви-
значає той чи інший рівень його економічної безпеки.

Серед багатьох факторів, що пливають на економічну безпеку
вітчизняних підприємств, Т. Васильців і М. Пасічник1 пропону-
ють передусім виділяти такі:

1. Адаптивність стратегічного потенціалу підприємства,
що визначається не лише внутрішніми, а й зовнішніми впливами.
Насамперед такий вплив виникає через попит на продукцію під-
приємства, мінливість якого зумовлена комплексом причин еко-
номічного, політичного, демографічного та соціально-культурно-
го характеру. На адаптивність стратегічного потенціалу підпри-
ємства впливає також кон’юнктура, що складається на ринках
матеріальних ресурсів, фінансових ринках, ринках робочої сили,
інформації, послуг тощо.

Це означає, що як і вся система, стратегічний потенціал під-
приємства має граничні можливості адаптації до умов виробницт-
ва, що змінюються. Наявність таких граничних можливостей
адаптації зумовлена періодичною потребою в технічному пере-
озброєнні і реконструкції підприємства, відновленні чи підви-
щенні рівня кваліфікації його персоналу, зміні стратегічних зон
господарювання, а можливо, і в зміні виду діяльності.
                   

1 Васильців Т. Г. Чинники та джерела загроз економічній безпеці підприємства / Ва-
сильців Т. Г., Пасічник М. Б. // Науковий вісник НЛТУ України. — 2008. — Вип. 18.10. —
С. 128—135.
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2. Залежність підприємства від інтенсивності кооперова-
них його зв’язків із постачальниками різного роду ресурсів.
Йдеться про залежність підприємства від стабільності постачань
необхідних ресурсів як з погляду якості ресурсів, що постача-
ються, так і повноти та своєчасності цих постачань.

3. Охорона комерційної таємниці підприємства та нагро-
мадження інформації про можливе втручання інших економіч-
них агентів у діяльність підприємства. Поширення конфіден-
ційної інформації за межі підприємства може завдати йому іс-
тотної шкоди. Одночасно з охороною комерційної таємниці під-
приємство повинно організувати збір, нагромадження та обробку
інформації про діяльність реальних і потенційних конкурентів,
що можуть вплинути на його статус.

4. Рівень можливого ризику прийнятих рішень. Економічна
безпека підприємства практично визначається здатністю керів-
ництва вміло ризикувати під час прийняття стратегічно важливих
рішень. Необхідно постійно порівнювати можливі виграші й ви-
трати.

Також досить поширеною є така класифікація чинників еко-
номічної безпеки суб’єктів бізнесу (підприємств)1:

1. Чинники виробництва — основні чинники, які впливають
на процес виробництва. До них належать: розміщення підпри-
ємства; наявні природні ресурси та умови їх розміщення на цій
території, доступність використання та якісні показники; наяв-
ність трудових ресурсів, їх освітньо-кваліфікаційний рівень; на-
явна виробнича інфраструктура, можливий рівень її викорис-
тання; соціально-економічна інфраструктура і рівень добробуту
населення.

2. Попит на продукцію — чинник, який відіграє важливу
роль у планомірному розвитку виробництва. Він охоплює: укла-
дені довготермінові контракти на реалізацію продукції з її спо-
живачами; рівень конкурентоспроможності продукції, що вироб-
ляється; показники якості виробів; обґрунтовані прогнози щодо
стабільності ринку певного виду продукції; державне та регіо-
нальне замовлення на виготовлену продукцію.

3. Надійність постачальників, передусім тих, що забезпе-
чують постачання основної сировини і матеріалів. Для цього по-
                   

1 Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посібник [для студ.
вищ. навч. закл.] / [В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]. — К. : Пра-
вова єдність, 2009. — 544 с. — С. 14—15.
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трібно: мати довготермінові договори на поставку необхідної си-
ровини і матеріалів, враховуючи терміни постачання, та їх якіс-
ні показники; знати можливості постачальників і не допускати
монопольності в їх поставках, для цього, як правило, потрібно
мати 3—4 і більше постачальників, щоб була гарантія стабільної
цінової політики щодо сировини, матеріалів та інших комплекту-
ючих.

4. Зовнішня конкуренція щодо продукції, призначену на
експорт. Ця продукція має відповідати міжнародним стандар-
там; бути конкурентоспроможною; за показниками якості і сер-
вісним обслуговуванням, а також мати обґрунтовану та прогно-
зовану перспективу щодо продукції, яка імпортується в нашу
країну.

5. Державне економічне регулювання діяльності підприєм-
ства, яке полягає в захисті власних товаровиробників незалежно
від форм власності; проведенні податкової політики; сприянні ви-
робництву, враховуючи економічні, територіальні та інші аспек-
ти; сприянні виробництву продукції, яка ввозиться як критичний
імпорт; державному замовленні на товари, які фінансуються за
рахунок бюджету, і скороченні імпорту цих товарів.

6. Надійний захист комерційної таємниці. Держава має га-
рантувати таємницю на науково-технічні досягнення, розроблен-
ня нових технологій, інтелектуальну власність, ноу-хау тощо.

7. Компетентність керівництва підприємства. Найваж-
ливіші чинники, які можуть найефективніше впливати на рівень
економічної безпеки підприємства, — це високий професіона-
лізм керівництва і команди його менеджерів (висококваліфіко-
вані кадри; система їх підготовки і форми навчання; створення
для них відповідних виробничих і соціально-економічних умов)
та ін.

8. Інші чинники, які безпосередньо не пов’язані з виробни-
чою діяльністю підприємства, але істотно впливають на неї (по-
ведінка окремих людей, їх моральність, етичність тощо).

Однак, найбільш узагальнену класифікацію чинників економіч-
ної безпеки підприємства, на наш погляд, розроблено О. Ареф’є-
вою і Т. Кузенко1, які пропонують поділяти їх на внутрішні і
зовнішні з наступною деталізацією в межах кожної з цих груп
(рис. 1.6).
                   

1 Ареф’єва О. В. Планування економічної безпеки підприємств / Ареф’єва О. В., Ку-
зенко Т. Б. — К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. — 170 с. С. 28.
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Рис. 1.6. Чинники, що впливають
на рівень економічної безпеки бізнесу
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Чіткість виокремлення множини чинників економічної безпе-
ки дозволяє керівництву підприємства проводити їх ранжування
за значимістю, напрямом та характером впливу, місцезнаходжен-
ням тощо, що створює передумови для побудови ефективної сис-
теми забезпечення економічної безпеки підприємства в сучасних
умовах господарювання.

Резюме

Поняття «економічна безпека» характеризує такий стан еко-
номічної системи, за якого завдяки протидії негативному впливу
внутрішніх і зовнішніх деструктивних чинників забезпечується її
стабільне функціонування і розвиток.

Під деструктивними чинниками розуміють фактори, що діють
у внутрішньому або зовнішньому середовищі економічної систе-
ми і здатні завдати їй шкоду, вивести з ладу або повністю знищи-
ти. Залежно від ступеня наростання негативного впливу розріз-
няють такі форми прояву деструктивних чинників: виклик, ризик,
небезпека та загроза.

Виклик — це сукупність обставин, не обов’язково загрозливо-
го характеру, які потребують реакції на них.

Під ризиком розуміють ймовірність негативного відхилення
результатів конкретних рішень або дій від очікуваних. Він відоб-
ражає очікувану ймовірність втрати підприємством частини своїх
ресурсів, недоотримання доходів або появи додаткових витрат у
результаті здійснення певних видів діяльності.

Небезпека — об’єктивно існуюча можливість негативного впли-
ву на економічну систему, в результаті чого їй може бути завдано
яких-небудь збитків, шкоди, що погіршують її стан, надають її
розвитку небажаної динаміки або параметрів.

Під загрозою розуміють найбільш конкретну і безпосередню
форму небезпеки, тобто актуалізовану (вже діючу) небезпеку, що
характеризується конкретною формою прояву і способом впливу.

Одним з основних видів економічної безпеки є економічна без-
пека бізнесу — такий стан суб’єкта господарювання, за якого зав-
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дяки протидії негативному впливу внутрішніх і зовнішніх загроз
і небезпек забезпечується його стабільне та максимально ефектив-
не функціонування у цей час і високий рівень розвитку в майбут-
ньому.

Досягнення такого стану відбувається за рахунок організації
процесу забезпечення економічної безпеки суб’єктів бізнесу (під-
приємств) відповідно до таких її функціональних складових (на-
прямів): фінансова, інтелектуальна і кадрова, техніко-технологіч-
на, політико-правова, інформаційна, екологічна, силова та рин-
кова безпека, в межах яких реалізуються конкретні заходи без-
пеки.

Необхідність у формуванні та підтриманні економічної безпе-
ки вітчизняних підприємств обумовлюється низкою передумов і
чинників, чіткість виокремлення яких за різними ознаками (їх
класифікація) слугує підґрунтям для побудови комплексної та
ефективної системи забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства за сучасних умов господарювання.

Під чинниками економічної безпеки суб’єкта господарювання
(підприємства) розуміють причини, рушійні сили, що визначають
той чи інший рівень його економічної безпеки.

Терміни і поняття

 економічна безпека;
 підходи до трактування змісту економічної безпеки;
 деструктивні чинники економічної безпеки;
 види та рівні економічної безпеки;
 економічна безпека бізнесу;
 підходи до дослідження економічної безпеки бізнесу;
 загрози економічній безпеці суб’єктів господарювання (під-

приємств);
 мета і завдання економічної безпеки;
 функціональні складові економічної безпеки суб’єктів гос-

подарювання (підприємств);
 передумови і чинники економічної безпеки вітчизняних під-

приємств.
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Питання для перевірки знань

1. Які існують основні підходи до трактування поняття «еко-
номічна безпека»?

2. Охарактеризуйте деструктивні чинники економічної безпе-
ки: виклик, ризик, небезпека і загроза.

3. Які існують види та рівні економічної безпеки?
4. Розкрийте зміст, переваги і недоліки основних підходів до

дослідження економічної безпеки бізнесу.
5. Сформулюйте визначення та охарактеризуйте класифікацію

загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання.
6. Яка мета та основні функціональні цілі економічної безпеки

підприємства?
7. Охарактеризуйте стисло функціональні складові (напрями)

економічної безпеки суб’єктів господарювання (підприємств).
8. Назвіть основні передумови та чинники формування еко-

номічної безпеки вітчизняних підприємств.

Завдання для індивідуальної роботи

1. На основі аналізу положень Закону України «Про основи
національної безпеки України» з’ясуйте основні об’єкти, суб’єк-
ти, принципи, загрози та напрями забезпечення національної без-
пеки України. Детально проаналізуйте існуючі загрози національ-
ній безпеці України.

2. Покажіть на реальних прикладах взаємозв’язок між еконо-
мічною безпекою підприємства, регіону, галузі і держави.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ
ТА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
БІЗНЕСУ

Безпека — це процес, а не результат.
(Боюс Шнайєр)

2.1. Організаційні моделі підприємств і рівень їх без-
пеки.
2.2. Бізнес-процеси як основа формування економіч-
ної безпеки.
2.3. Техніко-технологічна складова економічної без-
пеки підприємства

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

 Вивчивши матеріал цього розділу, ви будете ЗНАТИ:

 особливості підприємства як системи;
 сутність організаційної моделі підприємства;
 характеристики і особливості функціонування організа-

ційної моделі підприємства: бюрократичної, корпоративної,
стратегічної та соціально орієнтованої;

 взаємозв’язок організаційної моделі та складових еконо-
мічної безпеки підприємства;

 сутність процесного підходу до забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства;

 основні типи бізнес-процесів для управління економіч-
ною безпекою підприємства;

 особливості техніко-технологічної складової економічної
безпеки;

 процес формування, оцінювання та забезпечення техні-
ко-технологічної складової економічної безпеки,

2
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 а також УМІТИ:

 визначати організаційну модель конкретного підприєм-
ства;

 виявляти домінуючий ресурс підприємства;
 визначати домінуючу складову економічно безпеки під-

приємства;
 визначати ключові бізнес-процеси та формувати інстру-

ментарій для їх реалізації з метою забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства;

 моделювати ефективну бізнес-систему, цільовою орієн-
тацією якої є забезпечення економічної безпеки підприємс-
тва;

 здійснювати діагностику техніко-технологічної безпеки
підприємства за різними підходами;

 розробляти та обґрунтовувати заходи щодо забезпечен-
ня техніко-технологічної безпеки.

2.1. Організаційні моделі підприємства та рівень їх безпеки

Зрозуміти особливості функціонування та управління підпри-
ємством, його взаємодію з зовнішнім середовищем та, відповід-
но, сформувати структури, здатні забезпечувати економічну без-
пеку підприємства можна, визначивши і дослідивши засадні прин-
ципи його організаційної побудови.

Підприємство свідомо організується групою людей, діяльність
яких цілеспрямовано координується для досягнення загальної
мети — виробництва товарів, надання послуг чи виконання робіт.
В основу такої організованості, яку ми називаємо організаційною
моделлю підприємства, покладені певні правила, принципи, про-
цедури, сукупність яких:

• по-перше, визначає ту чи іншу будову (структуру) підпри-
ємства;

• по-друге, з часом трансформується, адаптуючись до змін се-
редовища, в якому функціонує підприємство;

• по-третє, опосередковано формує передумови результатив-
ного функціонування та тривалої життєздатності підприємства.
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Організаційна модель підприємства — це сукупність прин-
ципів, правил і процедур його організаційної побудови, які визна-
чають організаційну структуру підприємства, департаменти-
зацію (виокремлення підрозділів), взаємозв’язки та особливості
взаємодії структурних одиниць, ієрархію прийняття рішень і
підпорядкованість. Основою будь-якої організаційної моделі є
домінуючий засадний принцип, за яким і відбувається організа-
ційне утворення та здійснюється управління підприємством.

Організаційна модель підприємства є уособленням поширеної
системи господарювання і, водночас, віддзеркалює існуючі в
конкретний період розвитку економіки уявлення щодо найефек-
тивніших ресурсів та інструментів управління діяльністю підпри-
ємства.

Підприємство є штучним утворенням людства. Тому для ро-
зуміння специфіки та суті організаційної побудови доцільно за-
лучити системний підхід. Підприємство як система, створена лю-
диною, характеризується такими ознаками:

• наявність у цій системі множини елементів, які об’єднані в
підсистеми (підрозділи);

• існування взаємозв’язків та взаємодії між елементами;
• здатність із множини елементів утворювати єдине ціле, внаслі-

док чого з’являється синергія;
• залучення із зовнішнього середовища всіх необхідних ре-

сурсів (матеріальних, нематеріальних, трудових, фінансових, ін-
формаційних тощо);

• оптимальне чи близьке до оптимального здійснення транс-
формаційних процесів — ресурси на вході системи перетворю-
ються у продукцію, виконані роботи чи надані послуги на її ви-
ході;

• активна взаємодія підприємства із зовнішнім середовищем
унаслідок необхідності залучати ресурси та реалізовувати ре-
зультати діяльності;

• постійно відновлювані процеси диференціації та інтеграції
для забезпечення ефективного функціонування системи.

Дослідження характеристик підприємства як відкритої систе-
ми та узагальнення існуючого доробку, напрацьованого зарубіж-
ними і вітчизняними науковцями з економічної теорії, теорії ор-
ганізацій, менеджменту, економіки підприємства дали змогу
виокремити чотири організаційні моделі підприємств та оцінити
рівень їх економічної безпеки. Це такі моделі, як:

1) бюрократична організаційна модель;
2) корпоративна організаційна модель;
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3) стратегічна організаційна модель;
4) соціально орієнтована організаційна модель.
Розглянемо означені моделі докладніше.
1. Бюрократична організаційна модель. Опрацювання дороб-

ку наукових шкіл Ф. Тейлора та М. Вебера визначило такі риси
бюрократичної організаційної моделі:

• операційна діяльність є результатом дії факторів руху і часу;
• усі види робіт, що виконуються підприємством, можна роз-

ділити на автономні повністю програмовані елементи;
• виокремлені елементи поєднуються в ціле єдиним способом,

який є оптимальним.
Метою моделі є створення підприємства як ідеального механіз-

му, що комбінує всі фактори виробництва найкращим способом.
Реалізація цієї мети можлива за умови використання в цій моделі
обґрунтованої М. Вебером такої форми організації людей, як ра-
ціональна бюрократія. Саме поєднання механістичного (забюро-
кратизованого) внутрішнього устрою підприємства, що за зла-
годженістю подібний до технократичного, з чітко окресленими
бюрократичними процедурами взаємодії всіх структурних еле-
ментів, підрозділів та персоналу, здатне забезпечувати максима-
льний прибуток.

Водночас основним недоліком цієї моделі є наділення голов-
ного чинника продукування матеріальних та нематеріальних благ —
персоналу механістичними рисами та обмеження його ініціативи
і творчості рамками бюрократичних правил та процедур.

Менеджмент підприємства, побудованого за такою моделлю,
орієнтований, передусім, на оперативне управління виробницт-
вом, здатне оптимізувати структуру виробничих факторів і про-
цес виробництва. Відповідно до цього оцінювання ефективності
функціонування підприємства здійснюється за економічним по-
казником, що визначається як співвідношенням випущеної про-
дукції до витрачених ресурсів.

2. Корпоративна організаційна модель. Базисом цієї моделі є
викладені в теоретичному доробку таких науковців, як Е. Мейо,
Д. МакГрегор, І. Бернард, Ф. Селзник постулати, що підприємст-
во є колективом або сукупністю людей, сформованою за принци-
пом поділу праці. Корпорація в цьому контексті означає свідомо
організовану особливу форму зв’язків між людьми в процесі
здійснення спільної координованої праці.

Головними рисами цієї моделі є такі:
• формування внутрішньоколективних стосунків взаєморозу-

міння та взаємопідтримки;
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• виховання відданості корпорації та корпоративним ціннос-
тям;

• створення потужних корпоративних комунікативних систем;
• впровадження ефективних систем мотивації та стимулюван-

ня персоналу;
• матеріальне та соціально-психологічне заохочення корпора-

тивної лояльності;
• залучення персоналу до розроблення, прийняття та реаліза-

ції управлінських рішень;
• постійно відновлювані внтутрішньофірмові дослідження рів-

ня задоволеності персоналу умовами праці і трудовою діяльністю.
Метою моделі є реалізація демократичного стилю управління

підприємством, піклування про персонал як найважливіший ре-
сурс, що забезпечує отримання прибутку, завдяки створенню всіх
передумов для реалізації професійного і творчого потенціалу кож-
ного працівника як соціально свідомого суб’єкта та носія знань,
умінь і навичок.

Керівництво підприємства, організованого за такою моделлю,
головну увагу зосереджує на організації і управлінні персоналом,
що, власне, і забезпечує досягнення прибуткової діяльності. При
цьому створюються потужні відділи по роботі з персоналом, зав-
данням яких є контроль усіх процесів, пов’язаних з персоналом,
регулювання стосунків між працівниками і координація процесів,
необхідних для створення комфортних умов праці.

Якщо всі внутрішньоуправлінські процеси, що пов’язані з
персоналом, здійснюються у відповідний спосіб, то підприємство
успішно виконує завдання з випуску продукції та досягає запла-
нованого рівня прибутку.

3. Стратегічна організаційна модель. Визнання такими вче-
ними, як А. Чандлер, П. Лоуренс, Дж. Лорш, І. Ансофф підпри-
ємства складовою частиною ринку, який обумовлює його струк-
туру та систему управління, ініціювало необхідність розроблення
стратегічної організаційної моделі. Фактично поява цієї моделі
означає визнання факту суттєвого впливу зовнішнього середови-
ща та розуміння необхідності створення стратегічних інструмен-
тів для забезпечення ефективного функціонування підприємства.

Головними рисами моделі є такі:
• визнання множини чинників зовнішнього середовища, що

впливають на діяльність підприємства, та складності прогнозуван-
ня їх дії;

• ведення постійного моніторингу динаміки чинників зовніш-
нього середовища;
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• створення систем вимірювання слабких сигналів із-зовні —
ідентифікаторів змін;

• прогнозування тенденцій розвитку і впливу рушійних ринко-
вих сил;

• визнання знаходження ключових факторів успішної діяльно-
сті у двох сферах — зовнішній та внутрішній;

• постійне оцінювання сильних і слабких сторін підприємства у
зіставленні з основними конкурентами та розроблення і вжиття
корегуючих заходів.
Головною метою моделі є формування та використання інстру-

ментарію стратегічного управління підприємством, що дозволяє,
передбачаючи тенденції розвитку ринку, обирати стратегічні зо-
ни господарювання і використовувати можливості та уникати за-
гроз. Саме це і забезпечує прибуткову діяльність і конкуренто-
спроможність підприємства.

Менеджери підприємства зосереджують свою увагу на ста-
ранному вивченні та оцінюванні зовнішніх рушійних сил розвит-
ку ринку, ідентифікації слабких зовнішніх сигналів про трансфор-
маційні зміни, швидкому реагуванні та розробленні механізмів
регулювання діяльності й адаптації підприємства до зміни зовніш-
ніх умов і чинників.

4. Соціально орієнтована організаційна модель. Опрацюван-
ня теоретичного доробку таких фахівців, як А. Томпсон, А. Стрік-
ленд, Є. Хелферт дало змогу виявити, що базисом цієї моделі є
визнання суспільством соціальної значущості результатів функ-
ціонування підприємств та організацій, посилення розуміння важ-
ливості для соціуму трудової діяльності його колективу, зростан-
ня соціального статусу підприємства та соціалізації суспільства.

Модель характеризує підприємство як частину соціуму — су-
спільне утворення, діяльність якого суттєво впливає не тільки на
життєдіяльність окремих колективів, а й на рівень задоволення
індивідуальних та суспільних потреб значного кола заінтересова-
них груп, організацій і окремих осіб.

Головні риси цієї моделі такі:
• суттєве розширення місії підприємства — крім виробництва

товарів і послуг, воно має виконувати й соціальні функції;
• визнання широкого кола заінтересованих у діяльності підпри-

ємства груп, колективів, осіб — як всередині підприємства, так і за
його межами;

• визначення на конкретний момент часу найвпливовішої гру-
пи, домінуючий інтерес якої підприємству вкрай необхідно задо-
вольнити;
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• формування черговості задоволення вимог заінтересованих
груп як всередині, так і за межами підприємства;

• необхідність збалансування та узгодження цільової спрямо-
ваності діяльності підприємства внаслідок існування таких цілей
як прибутковість, матеріальне заохочення персоналу, захист при-
родного середовища, суспільно-корисна діяльність.
Головною метою цієї моделі є реалізація стратегії обмеженої

оптимізації в задоволенні вимог і запитів як різних внутрішніх,
так і зовнішніх груп, безпосередньо пов’язаних з діяльністю під-
приємства — працівників, споживачів, конкурентів, інвесторів,
суспільства в цілому.

Поява соціально орієнтованої моделі є наслідком зростання
значущості діяльності підприємств для соціуму — діяльність під-
приємство все більше уособлює рівень розвитку продуктивних
сил суспільства та відповідний вплив на добробут нації у цілому.

Головним завданням менеджменту в цій моделі є досягнення ви-
сокої ефективності діяльності через формування соціальної свідо-
мості працівників, творчої співпраці із заінтересованими групами,
формування іміджу підприємства як носія морально-етичних цінно-
стей суспільства, збалансування інтересів основних груп суспільст-
ва, що здатні впливати на діяльність підприємства та його імідж.

Узагальнену характеристику кожної означеної організаційної
моделі підприємства наведено в табл. 2.1.

Розглянемо особливості формування та визначення рівня еко-
номічної безпеки кожної організаційної моделі підприємства.

Бюрократична організаційна модель. У цій моделі оціню-
вання ефективності діяльності базується на аналізі та розрахунку
показників, що відображають використання переважно внутріш-
ніх ресурсів, оскільки бюрократична модель демонструє міні-
мальний рівень відкритості та взаємодії з зовнішнім середови-
щем. При цьому керівництво підприємства намагається оптимізу-
вати співвідношення ресурси—випуск, тобто головна увага зосе-
реджується на показниках, які характеризують саме ефективність
використання ресурсів.

Оскільки модель орієнтована на одержання максимальних ре-
зультатів на виході системи, то головна увага щодо економічної
безпеки зосереджується саме на виробничій діяльності, а рівень
безпеки характеризує зіставлення економічних результатів діяль-
ності із показниками використання ресурсів, зокрема, матеріаль-
них. Аналіз чинників, які суттєво впливають на ефективність ви-
робництва, дозволяє виокремити загрози та розробити заходи
протидії.
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Таблиця 2.1
УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

Модель
Характеристика

бюрократична корпоративна стратегічна Соціально
орієнтована

Головна мета створення
механістич-
ної конструк-
ції підпри-
ємства

створення
творчого
колективу
однодумців

створення
інструментів
взаємодії
із зовнішнім
середови-
щем

створення
інструментів
взаємодії
із заінтере-
сованими
групами

Домінуюча
риса

оптимальне
поєднання
факторів
виробництва

високо про-
фесіональ-
ний, квалі-
фікований,
мотивова-
ний персо-
нал

продуктивна
взаємодія
із зовнішнім
середови-
щем

соціалізація
діяльності
підприємст-
ва

Рівень відкри-
тості та актив-
ної взаємодії
з зовнішнім
середовищем

низький середній високий високий

Головне завдан-
ня менеджмен-
ту

оперативне
управління
виробницт-
вом

управління
персоналом

стратегічне
управління

обмежена
оптимізація

Достатній рівень економічної безпеки бюрократичної моделі
підприємства переважно забезпечується техніко-технологічною
складовою та досконалою організацією виробництва. Технологіч-
на складова домінує, оскільки підприємство, що функціонує в
межах бюрократичної організаційної моделі, розробляє специфіч-
ну технологію виробництва через поділ виробничого процесу на
окремі найпростіші елементи. Така технологія не потребує висо-
кокваліфікованої робочої сили, виконувати виробничі операції
здатні малокваліфіковані та некваліфіковані робітники.

Корпоративна організаційна модель. Методологія виміру
ефективності діяльності за цією моделлю підприємства базується
на показниках, що відображають ефективність управління персо-
налом підприємства, включаючи показники його формування,
розвитку і підвищення якості трудового життя. У зв’язку з цим
підприємство здійснює деталізоване планування потреби в пер-
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соналі, його цілеспрямований відбір і розстановку, детальне роз-
роблення систем оплати праці і пільг, навчання і профорієнтацію,
оцінювання роботи, а також підготовку керівних кадрів. Особли-
ва увага приділяється якості трудового життя, яка оцінюється рів-
нем задоволеності завдяки трудовій діяльності найважливіших
особистих потреб працівників підприємства. Висока якість тру-
дового життя визначається за такими ознаками:

• цікавість та творчий характер роботи;
• справедливість винагороди і визнання трудових досягнень;
• безпечне та екологічно чисте виробниче середовище;
• мінімальний і тільки необхідний нагляд з боку керівництва;
• участь працівників у прийнятті рішень, пов’язаних з їхньою

діяльністю;
• гарантія роботи і партнерські стосунки з колегами;
• медичне страхування і побутове обслуговування працівників.
У цій моделі економічна безпека формується переважно за ра-

хунок кадрової складової.
Стратегічна організаційна модель. Ефективність цієї моделі

вимірюється з урахуванням чинників зовнішнього середовища,
які прямо чи опосередковано впливають на функціонування і
розвиток підприємства. При цьому головна увага зосереджується
на здатності підприємства одержувати всі необхідні ресурси із
зовнішнього середовища. Нездатність до цього асоціюється з низь-
кою ефективністю, отже, становить загрозу для економічної без-
пеки підприємства. Для виконання такого завдання використову-
ється стратегічне управління підприємством, згідно з постулата-
ми якого розробляються і реалізуються стратегії і стратегічні
плани розвитку підприємства. З цією метою встановлюють об-
межене коло сфер бізнесової діяльності, де підприємство здатне
досягти конкурентних переваг. Конкретизуються цілі і прийма-
ються рішення стосовно груп споживачів, видів товарів і послуг
та ринків. У центрі уваги знаходяться чинники, що підвищують
здатність підприємства до гнучкого реагування на появу нових
умов та динаміку факторів зовнішнього середовища.

Економічна безпека формується за допомогою передбачення
зовнішніх загроз та розроблення відповідних заходів упереджен-
ня і протидії, отже, визначається переважно рівнем ринкової без-
пеки підприємства.

Соціальна організаційна модель. Оцінювання ефективності
діяльності підприємства означеної моделі вимагає врахування
складу всіх груп, заінтересованих в його діяльності, їх вимог, ди-
наміки суспільних пріоритетів і цінностей. Ефективність функціо-
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нування цієї моделі вимірюється ступенем задоволеності очіку-
вань і потреб як зовнішніх щодо підприємства груп, так і внутріш-
ніх, які знаходяться всередині підприємства (табл. 2.2).

Таблиця 2.2
ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ГРУПИ ТА КОНТРОЛЬОВАНІ ПАРАМЕТРИ

СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА

Заінтересована
група

Вид участі
в діяльності
підприємства

Заінтересованість
у результатах

Контрольовані
параметри

Державні
органи

база
оподаткування

податкові
платежі

фінансові
результати

Власники власний капітал дивіденди фінансові
показники

Інвестори
(кредитори)

позиковий
капітал

повернення
капіталу

ризики;
фінансові
показники;
ліквідність

Менеджмент знання;
компетентність;
відповідальність

оплата праці;
кар’єрне
зростання

всі аспекти
діяльності

Персонал праця оплата праці;
умови праці

оплата праці
умови праці

Постачальники поставки
ресурсів

умови
контрактів;
ціни на ресурси

фінансовий стан;
надійність

Споживачі купівля товарів
і послуг

ціни на товари
і послуги;
задоволеність
потреб

ціни;
якість;
сервіс

Суспільство суспільні
потреби,
вимоги, стандар-
ти, цінності

задоволеність
суспільних
потреб, безпека
продукції, захист
навколишнього
природного
середовища

ціни;
характеристики
товарів;
екологічні
параметри
середовища

Чисельність як зовнішніх, так і внутрішніх груп буває досить
значною і зазвичай підприємство почергово розв’язує проблеми.

При цьому вимоги деяких груп, наприклад держави, є безумов-
ними для виконання з боку підприємства. Досягнення балансу
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між численними цілями підприємства й інтересами окремих груп —
складний трудомісткий процес, який вимагає постійного моніто-
рингу пріоритетних інтересів заінтересованих груп, визначення
рівня домінування кожної з них у конкретний момент часу та тер-
міновості задоволення вимог. Баланс досягається через прийнят-
тя компромісних рішень за допомогою узгодження інтересів та
визначення загроз з боку потенційно незадоволених груп. При
цьому варто знайти рішення, здатні мінімізувати економічні втра-
ти підприємства в цілому від можливих дій групи, незадоволеної
рівнем одержаного забезпечення, та розробити механізми пого-
джувальних дій.

Економічна безпека підприємства, побудованого за соціально
орієнтованою моделлю, є симбіозом низки складових — політи-
ко-правової, кадрової, інтелектуальної, соціальної, фінансової,
ринкової тощо. В контексті домінування будь-якої групи еконо-
мічна безпека формується тією складовою, яка є вираженням ін-
тересів саме цієї групи.

Соціально орієнтована модель є найвразливішою з погляду
економічної безпеки підприємства, оскільки має високий рівень
відкритості та взаємодії з широким колом зовнішніх і внутрішніх
угруповань.

Отже, економічна безпека кожної організаційної моделі під-
приємства забезпечується складовою, яка є домінуючою для цієї
моделі за такими її параметрами (табл. 2.3):

• домінуючий ресурс;
• показник оцінювання ефективності діяльності;
• критерій ефективності діяльності.
Підприємство, виходячи з організаційної моделі, покладеної в

його побудову, зосереджується переважно на забезпеченні еко-
номічної безпеки за її домінуючою складовою.

Таблиця 2.3
ДОМІНУЮЧІ СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

Модель
Ознака

бюрократична корпоративна стратегічна соціально
орієнтована

Домінуючі
ресурси

матеріально-
технічні

персонал
інтелекту-
альні ресурси

системні ре-
сурси (фор-
мують сильні
сторони під-
приємства)

всі види ре-
сурсів
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Закінчення табл. 2.3
Модель

Ознака
бюрократична корпоративна стратегічна соціально

орієнтована

Показник оціню-
вання ефектив-
ності діяльності

ресурсовід-
дача

формування
та викорис-
тання персо-
налу

рентабель-
ність угод з
постачальни-
ками ресурсів

задоволеність
вимог заінте-
ресованих-
них груп

Критерій оціню-
вання ефектив-
ності діяльності

ефективність
виробництва
товарів та по-
слуг

ефективність
діяльності
персоналу

ефективність
ресурсозабез-
печення

ефективність
задоволеності
потреб заін-
тересованих
груп

Домінуюча скла-
дова економіч-
ної безпеки під-
приємства

техніко-
технологічна

кадрова ринкова симбіоз полі-
тико-право-
вої, кадрової,
інтелектуаль-
ної, екологіч-
ної, фінансо-
вої, ринкової
складових

2.2. Бізнес-процеси як основа формування
економічної безпеки підприємства

Забезпечення економічної безпеки та її складових за сучасних
умов функціонування і розвитку підприємств зумовило об’єктив-
ну необхідність упровадження системи менеджменту, яка дозво-
ляє бізнесу оперативно адаптуватися до змін зовнішнього середо-
вища та внутрішніх деструктивних чинників.

На практиці використовуються цільовий, функціональний та
процесний підходи до формування системи управління підпри-
ємством. Названі підходи виникли в результаті еволюційного
розвитку теорії управління і між ними існує тісний взаємозв’язок.
Функціональний підхід широко використовувався та приносив
очікувані результати за умов індустріального суспільства. Він ба-
зується на управлінні низкою функцій, що зосереджені в окремих
підрозділах.

За сучасних умов якісний розвиток бізнесу, досягнення визна-
ченого рівня конкурентоспроможності та економічної безпеки
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більшою мірою може забезпечити процесноорієнтований підхід
до управління підприємством. Процесне управління є досить
простим і зрозумілим для персоналу підприємства, порівняно
легко впроваджується й тиражується по горизонталі й вертикалі
через нарощення ієрархій.

Саме концепція процесного управління на сьогодні чіткіше
усвідомити декомпозицію всієї системи менеджменту підприєм-
ства та його результативність на основі сукупності бізнес-про-
цесів.

Однак процесний підхід не є протилежністю функціонально-
го. За нього зберігається поділ внутрішнього середовища компа-
нії на функціональні сфери, кожна з яких може розглядатися як
укрупнений бізнес-процес. У процесній концепції підприємство
розглядається як сукупність бізнес-процесів і управління ними.
Тому можна виділити ті процеси, які забезпечують максимальну
ефективність діяльності (використання персоналу) підприємства
та рівень його економічної безпеки.

Враховуючи те, що бізнес-процеси є цілеспрямованою сукуп-
ністю взаємозв’язаних дій із перетворення входів (ресурсів) у ви-
ходи (результати), можна швидко реагувати на зміни, насампе-
ред, пов’язані із загрозами, та нівелювати їх.

Отже, це не лише спосіб опису діяльності підприємства, а й
дієвий інструмент управління бізнесом і передумова забезпечен-
ня економічної безпеки суб’єкта господарювання.

Виокремлення бізнес-процесів передбачає формування пере-
ліку їх функцій, меж відповідальності за виконання операцій і їх
взаємодію. Атрибути бізнес-процесу (власник, вхід, вихід, ре-
сурс, зовнішнє середовище, інтерфейс) дають можливість визна-
чити цільові орієнтири результативності бізнес-процесів.

Можна виділити два аспекти значення бізнес-процесів у за-
безпеченні економічної безпеки підприємства та її складових.
Перший аспект відображає пряму дію процесного підходу, оскіль-
ки ґрунтується на таких базових принципах:

• тотальне управління якістю (TQM) на основі циклу безпе-
рервного вдосконалення;

• деталізація управління взаємопов’язаними процесами гар-
монізації інтересів підприємства з інтересами суб’єктів зовніш-
нього середовища;

• моделювання (бізнес-інжиніринг) процесів;
• моніторинг, автоматизація, регламент бізнес-процесів і управ-

ління знаннями на підприємстві за допомогою процесного управ-
ління;
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• управління за результатами на основі визначення на кожно-
му рівні корпоративної ієрархії цільових показників, як складо-
вих стратегічних цілей підприємства.

Таким чином, високоефективне господарювання є запорукою
високого рівня економічної безпеки підприємства та її складових.

З другого боку — процесний підхід дає можливість виділити
бізнес-процеси, безпосередньо пов’язані з забезпеченням еконо-
мічної безпеки, а саме: бізнес-процеси ефективного функціону-
вання служби безпеки, правової захищеності всіх аспектів діяль-
ності підприємства, організації безпеки персоналу, захищеності
комерційних інтересів тощо.

Отже, високий рівень економічної безпеки та її складових у
контексті процесного управління є необхідною передумовою ефек-
тивного господарювання та розвитку підприємства (рис. 2.1).

Бізнес-процеси корпоративної
цільової орієнтації

на досягнення визначених
результатів діяльності

Бізнес-процеси цільової орієнтації
структурних підрозділів
у контексті досягнення

корпоративної результативності

Стратегія розвитку підприємства

Бізнес-процеси забезпечення
економічної безпеки з метою досягнення

корпоративної результативності

Бізнес-системи  цільової
орієнтації підприємства
на досягнення визначених

результатів діяльності підприємства

Рис. 2.1. Взаємозв’язок бізнес-процесів забезпечення
результативної діяльності підприємства

Бізнес-система — це сукупність пов’язаних між собою біз-
нес-процесів, що реалізуються в межах однієї організаційно
оформленої бізнес-одиниці з метою досягнення її цілей.

Протягом життєвого циклу бізнес-системи за рахунок вико-
нання бізнес-процесів здійснюється досягнення певної сукупнос-
ті цілей. Загалом сукупність цілей має ієрархічний вигляд (дерево
цілей) і кожна мета відіграє певну роль. Досягнення цілей здійс-
нюється завдяки виконанню відповідної низки бізнес-процесів.
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Реорганізація бізнес-системи — це підхід до перепроектуван-
ня бізнес-процесів у структурному вигляді, що забезпечує збіль-
шення обсягу виробленої продукції, кількості споживачів, а та-
кож зменшення вартості витрат виробництва за заданої кількості
операцій, їх тривалості виконання та капіталовкладень у вироб-
ництво. Реорганізація діяльності бізнес-системи здійснюється у
два основні етапи. На першому етапі проводиться фіксація поточ-
ного стану бізнес-системи; визначається її цільове спрямування;
розробляється план заходів переходу бізнес-системи з теперіш-
нього стану в цільовий1.

Фіксація поточного стану підприємства здійснюється ство-
ренням інтегрованої функціонально-інформаційно-вартісної мо-
делі, що включає: комплекс функціонально-інформаційних, функ-
ціонально-вартісних та імітаційних моделей наявних технологій
реалізації бізнес-процесів.

Інструментальним середовищем підтримки створення моделей
є програмні пакети функціонально-інформаційного моделювання
та аналізу Design/IDEF, функціонально-вартісного моделювання
та аналізу EasyABC Plus і функціонально-імітаційного моделю-
вання ServiceModel.2

На основі застосування комплексів функціонально-інформа-
ційно-вартісних моделей проводиться:

• аналіз технологій реалізації бізнес-процесів за показниками
ефективності;

• аналіз і оцінювання інформаційних потоків та документо-
обігу;

• аналіз діяльності структурних підрозділів бізнес-системи;
• формування інформації, яка необхідна для прийняття обґрун-

тованих рішень щодо їх поліпшення;
• обчислення вартості витрат на виробництво продукції;
• визначення собівартості виробництва та збуту продукції;
• визначення ефективності застосування засобів автоматизації

в структурних підрозділах бізнес-системи;
• виділення функцій, які забезпечують досягнення стратегіч-

них цілей реалізації бізнес-процесів і є найприбутковішими;
• виявлення вартісних функцій (витратних центрів) техноло-

гій реалізації бізнес-процесів, які не виправдовують затрачених
на них коштів;
                   

1 Абдикеев Н. М., Данько Т. П., Ильжеменов С. В., Киселев А. Д. Реинжиниринг биз-
нес-процессов. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 592 с.

2 Елиферов В. Г., Репин В. В. Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебн. —
М.: ИНФРА-М, 2005. — 319 с.
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• складання ранжируваних переліків (за важливістю показни-
ків) технологічних ділянок реалізації бізнес-процесів;

• розроблення рангового переліку технологічних ділянок, змі-
на яких забезпечить покращання значень показників реалізації біз-
нес-процесів.

Основним чинником, що визначає стан економічної безпеки, є
збалансоване управління всіма ризиками у внутрішньому і зовніш-
ньому середовищі відповідно до стратегічних цілей підприємства.

Детальне розроблення і контроль досягнення визначених ці-
лей безпеки підприємства є досить важливою складовою части-
ною процесу забезпечення економічної безпеки, в основі якого
лежить процесний підхід до управління, що ґрунтується на за-
гальних закономірностях менеджменту. Це дає змогу об’єднати
всі детермінанти забезпечення економічної безпеки підприємства
в систему процесного підходу (рис. 2.2).

Персонал
підприємства

Процеси
— операційної
діяльності

— фінансової
діяльності

— інвестиційної
діяльності

— надзвичайної
діяльності

Управлінські  рішення,
спрямовані

на забезпечення
економічної безпеки

та її складових
відповідно

до обґрунтованої
стратегії

ЗЕДРинкова

Стратегія
підприємства

Суб’єкт
управління

Власник
підприємства

Зовнішні
управлінці

Техніко-
технологічна

Інтелектуальна
та кадрова

Політико-правова

Інформаційна Екологічна

Фінансова Силова

Об’єкт
управління

Складові економічної
безпеки підприємства

Рис. 2.2. Забезпечення економічної безпеки підприємства
на основі процесного підходу
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Реалізація процесу забезпечення економічної безпеки в стра-
тегії розвитку суб’єкта господарювання можлива за наявності ор-
ганізаційно-інформаційного апаратного комплексу, який є сукуп-
ністю об’єктів організаційної структури, що являє собою єдину
систему. Взаємодія елементів у цій системі здійснюється на ос-
нові інформаційних комунікацій, що забезпечує координацію ви-
користання всіх її ресурсів. Це твердження базується на тому, що
використання послуг інфраструктури ринку дозволяє: отримува-
ти якісні послуги підприємств, що спеціалізуються на тому або
іншому виді діяльності; скорочувати чисельність персоналу вна-
слідок відмови від виконання тих або інших видів діяльності і
передання їх для виконання стороннім суб’єктам господарювання
(аутсорсинг, аутстафінг); підвищувати рівень спеціалізації під-
приємства як у виробничій, так і в управлінській сфері завдяки
скороченню кількості видів його діяльності.

Стратегічні плани розвитку бізнесу будуються з урахуванням
ряду стратегічних намірів, що стосуються зростання ринку, ви-
робничих потужностей і дій конкурентів. Якщо характер і суть
стратегічних намірів зміняться, стратегічний план не може бути
виконаний з достатньою точністю, результатом чого може стати
зниження економічної безпеки. У разі недостатньо обґрунтованої
орієнтації на зовнішні умови реалізації стратегії, рішення, що
приймаються, будуть ґрунтуватися виключно на вкрай обмеже-
них внутрішньо сфокусованих результатах діяльності, що може
також спровокувати зниження економічної безпеки.

Забезпечення економічної безпеки вимагає невідкладного вне-
сення змін у процес реалізації стратегії розвитку бізнесу і можли-
ве за наявності відповідної інформаційної системи та системи
управління підприємством. Підтримка цього процесу повинна
здійснюватися інформаційною системою відповідного рівня. Іс-
нуючі системи управління ресурсами підприємства (ЕRР-систе-
ма) не забезпечують повною мірою еконономічну безпеку під-
приємства, оскільки основним їх призначенням є досягнення ви-
значеногорівня ефективності операційної діяльності.

Поєднання процесного та ресурсного управління забезпечує
прозорість ведення бізнесу, дає можливість графічно зобразити
всі процеси діяльності підприємства, що, у свою чергу, веде до
ліквідації дублюючих бізнес-процесів.

Метою впровадження процесного управління є підвищення
ефективності та результативності діяльності підприємства, а та-
кож оптимізація його бізнес-моделі. В еталонній моделі ведення
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бізнесу планування, бюджетування і звітність слід адаптувати до
змін, що відбуваються.

Стратегічну систему управління підприємством на довгостро-
кову перспективу можна побудувати на основі створення ефек-
тивного механізму управління, який дозволяв би не тільки плану-
вати та враховувати результати діяльності підприємства, а й оп-
тимально розподіляти повноваження і відповідальність між ви-
конавцями функцій щодо забезпечення економічної безпеки.

Система управління бізнесом — це сукупність бізнес-про-
цесів, що виконуються підрозділами та посадовими особами під-
приємства, які мотивуються на досягнення його цілей і наділені
необхідними правами, а також несуть відповідальність за ре-
зультати виконання бізнес-процесів. Нині основним економіч-
ним завданням власників підприємства та його менеджерів має
бути створення організаційних механізмів, які гарантували б най-
менші відхилення в допустимих межах економічної безпеки фак-
тичних значень усіх статей доходів і витрат підприємства від за-
планованих, а також забезпечували б стабільне зростання фінан-
сових результатів та вартості бізнесу. Систему управління під-
приємством можна також вважати засобом забезпечення еконо-
мічної безпеки, спрямованим на виявлення та компенсацію ризи-
ків його діяльності.

Основними елементами системи управління за процесами в
контексті забезпечення економічної безпеки підприємства є:

• бізнес-об’єкт — об’єкт, що має цінність для внутрішнього
чи зовнішнього споживача, як передумова прирощення доданої
вартості та ефективного функціонування;

• бізнес-процес — цілеспрямована організаційна діяльність із
перетворення бізнес-об’єктів та зростання їх споживної вартості з
врахуванням вимог забезпечення економічної безпеки;

• показник ефективності — параметр, що відображає ефектив-
ність виконання бізнес-процесу чи цінність бізнес-процесу;

• посадова особа — людина, яка бере участь у виконанні біз-
нес-процесу, наділена певними правами, несе відповідальність за
результат виконання процесу та мотивована на досягнення цілей
бізнес-процесу;

• документ — упорядкована сукупність інформації.
Кожен елемент можна розглядати з погляду впливу на еконо-

міку підприємства в цілому та рівень його економічної безпеки.
Так, бізнес-об’єкт, як правило, має вартість, а бізнес-процес —
рентабельність, рівень яких безпосередньо пов’язаний із рівнем
економічної безпеки. Описані елементи системи управління га-
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рантують спрямованість, підконтрольність, узгодженість і прозо-
рість виконання бізнес-процесів підприємства та забезпечення
його економічної безпеки.

Взаємодія елементів системи управління здійснюється в опе-
раційному та стратегічному циклах. У рамках стратегічного цик-
лу управління підприємством встановлюють контрольні показ-
ники його діяльності, розробляють та затверджують корпоративні
норми і правила з урахуванням параметрів забезпечення техніко-
технологічної, інтелектуальної, кадрової, інформаційної, екологіч-
ної, фінансової, силової складових економічної безпеки. В опера-
ційному циклі розв’язуються завдання з підготовки виробництва,
виготовлення продукції, збуту, виконуються адміністративні та
облікові функції.

Сучасна парадигма управління з урахуванням вимог забезпе-
чення економічної безпеки передбачає перегляд сутності та ролі
організаційних структур. Організаційну структуру, адаптовану до
сучасних реалій функціонування підприємств, можна розглядати
як упорядковану сукупність взаємопов’язаних елементів, що зна-
ходяться в оптимально стійких стосунках між собою та забезпе-
чують необхідний рівень організаційної ефективності на основі
продуктивної внутрішньої і зовнішньої інтеграції. З огляду на це
можна вважати, що ключовими елементами сучасних структур
управління є не структурні підрозділи, а взаємозв’язки і взаємо-
відносини елементів, що забезпечують функціонування підпри-
ємства як єдиного цілого, виходячи із загальної місії та системи
цілей. Саме взаємостосунки та взаємозв’язки ключових елементів
сучасних підприємств можуть відображати бізнес-процеси.

Для побудови ефективної системи управління необхідно ви-
значити такі взаємовідносини її організаційних елементів, за яких
найбільш оперативно та вчасно виконуються вимоги об’єкту
управління, а також забезпечується найпродуктивніша взаємодія
із зовнішнім середовищем зі збереженням необхідного рівня еко-
номічної безпеки.

Глобальні зміни створюють необхідність переходу до горизон-
тальної моделі підприємств, оскільки підприємства, які викорис-
товують вертикальні структури, сьогодні не можуть адаптуватися
до стрімких змін зовнішнього середовища функціонування та за-
безпечити свою безпеку.

Основними ознаками горизонтальної організації є скорочення
кількості рівнів ієрархії, розширення діапазону контролю, чітке
делегування організаційних повноважень, координація робіт по
горизонталі. Ці фактори сприяють структурній децентралізації та
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спрощенню організаційної структури, створюють необхідні пе-
редумови для забезпечення економічної безпеки, а також відкри-
вають можливості для індивідуальної ініціативи і самоконтролю,
самостійного прийняття рішень, знижують імовірність передаван-
ня неточної і недостовірної інформації, її витоку за межі підпри-
ємства. Горизонтальні структури управління підвищують ступінь
задоволеності роботою та забезпечують особистий розвиток кож-
ного працівника. Тобто, вони формують новий тип корпоратив-
ного мислення, в основі якого лежить філософія системного
управління бізнесом і його економічною безпекою.

Якщо компанія побудує свою процесну горизонталь на основі
сукупності бізнес-процесів, а її організаційна структура так і за-
лишиться фрагментованою (буде складатися із різних непов’яза-
них між собою функцій), то основний бізнес-процес так і зали-
шиться подрібненим, тобто буде «обриватися» в підрозділах.

У моделях нового типу першочергового значення набувають
такі характеристики, як креативність, вільний пошук рішень, ін-
новаційність, профілактика ризику, гнучкість та ситуаційність.
Ліквідується бюрократичний підхід до організації праці персона-
лу та жорстка регламентація робіт, що сприяє забезпеченню інте-
лектуальної та кадрової складових економічної безпеки. Разом
усі ці фактори створюють основу для формування конкурентних
переваг і підвищують конкурентоспроможність підприємства та
його безпеку.

Моделювання бізнес-процесів забезпечує визначений рівень
економічної безпеки за рахунок:

• «прозорості» всіх господарських операцій, що дозволяє по-
бачити реальну картину того, як функціонує підприємство на ос-
нові взаємодії існуючих бізнес-процесів;

• можливості аналізувати ймовірні наслідки «збоїв» на тому
або іншому етапі виконання робіт, вчасного знаходження та ви-
правлення виявлених відхилень;

• забезпечення створення передумов до швидкої адаптації, мо-
ніторингу й поліпшення керування підприємством.

Отже, метою моделювання бізнес-процесів для забезпечення
економічної безпеки є: створення реальної картини функціону-
вання підприємства й перебігу процесів, що відбуваються в ньо-
му; виявлення поточних проблем і можливостей їх розв’язання;
створення бази для динамічного розвитку суб’єкта господарю-
вання. Моделювання бізнес-процесів зумовлює можливість мак-
симально наблизитись до дійсності, вибирати й перевіряти шляхи
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поліпшення стану підприємства, швидко реагувати на загрози
безпеці бізнесу. Моделювання бізнес-процесів починається зі
створення самої бізнес-моделі. Створити модель бізнес-процесу
означає:

• визначити керівника бізнес-процесу;
• встановити межі бізнес-процесу (межі відповідальності й

повноважень керівника бізнес-процесу);
• виявити входи й постачальників бізнес-процесу;
• визначити виходи й клієнтів бізнес-процесу;
• виокремити ресурси, необхідні для виконання бізнес-проце-

су (ті, що перебувають у розпорядженні керівника процесу);
• описати технологію виконання бізнес-процесу;
• розробити показники, за якими оцінюється бізнес-процес,

його результативність і рівень задоволеності клієнтів бізнес-
процесу;

• описати роботу керівника щодо проведення аналізу й обґрун-
тування напрямів удосконалення бізнес-процесу.

Модель бізнесу будь-якої компанії складається із сукупності
окремих бізнес-процесів, і від того, наскільки вони ефективні, за-
лежить успіх бізнесу в цілому та рівень його економічної безпе-
ки. На підприємствах, побудованих за функціональним принци-
пом, працівники наділені відповідальністю за діяльність підроз-
ділів, але ніхто з них повною мірою, за відсутності процесного
управління, не несе відповідальності за те, щоб процеси були якіс-
но і вчасно виконані та забезпечували адекватний рівень еконо-
мічної безпеки.

Використовуючи інструменти, наведені в таблиці 2.4, підпри-
ємство може сконцентрувати свої зусилля на становленні і розвит-
ку процесів управління економічною безпекою, а також вибрати
оптимальне BPM-рішення (Business Process Management — мене-
джмент бізнес-процесів), що підтримує управління цими проце-
сами в режимі реального часу1.

Реалізація стратегічного плану вимагає уміння розподіляти
інформацію про рівень досягнення цілей, виконання завдань,
стратегічних і тактичних дій і забезпечення інформаційної скла-
дової економічної безпеки. В процесі складання планів необхідно
передбачати можливість оцінювання дій ринкових чинників, про-
гнозувати ринкові тенденції та вплив можливих дій конкурентів
на рівень економічної безпеки підприємства.

                   
1 Проектируем корпоративную архитектуру (Навигатор для профессионала) /

В. В. Кондратьев, В. Я. Лоренц. — М.: ЭКСМО, 2007. — 504 с.



72

Таблиця 2.4
БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Назва
бізнес-
процесу

Підпроцеси Інструментарій

аналіз зовнішньої ситуації
та її впливу на рівень еко-
номічної безпеки і її скла-
дових

― аналіз життєвого циклу галузі;
― проведення step-аналізу;
― створення контактних аудито-
рій за Ф. Котлером;
― аналіз конкурентних сил за
М. Портером;
― аналіз ключових факторів ус-
піху

аналіз ресурсів і стратегіч-
них можливостей на відпо-
відність сучасним стандар-
там

― здійснення бенчмаркінгу;
― проведення портфельного ана-
лізу

аналіз груп впливу ― формування карт груп впливу
розроблення сценарію з ура-
хуванням параметрів еко-
номічної безпеки

― розроблення матриці «продук –
ринок»;
― визначення зони прибутковості

1.
 Ф
ор
му

ва
нн
я 
ст
ра
те
гі
ї

аналіз можливостей розвит-
ку/зростання та зміни рівня
економічної безпеки

― створення спеціалізованих мо-
делей імітації злиття та поглинання

оцінювання сценаріїв та їх
впливу на зміну рівня еко-
номічної безпеки

― проведення swot-аналізу (силь-
ні та слабкі сторони, можливості і
загрози)

2.
 А
на
лі
з с
це
на
рі
їв

 р
оз
ви
тк
у

вибір сценарію з урахуван-
ням та його впливу на рі-
вень економічної безпеки
підприємства з виокремлен-
ням фінансової складової

― проведення аналізу життєвого
циклу;
― здійснення портфельного аналізу;
― аналіз ланцюжка створення вар-
тості;
― формування дерева рішень;
― планування сценаріїв;
― аналіз прибутковості;
― аналіз витрат та результатів;
― аналіз біржової вартості акцій;
― аналіз фінансових коефіцієнтів;
― аналіз чутливості;
― аналіз руху грошових потоків;
― здійснення цілісного та прозо-
рого моделювання, що забезпечує
мінімізацію ризиків та підвищує
ефективність виконання управлін-
ських рішень;
― аналіз беззбитковості;
― аналіз використання ресурсів
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Закінчення табл. 2.4
Назва
бізнес-
процесу

Підпроцеси Інструментарій

тактичний план з урахуван-
ням витрат на забезпечення
економічної безпеки, роз-
роблення тактичних цілей
та показників, що відпові-
дають стратегії

― economic value add (eva);
― проведення операційного ме-
неджменту

розподіл ресурсів: ідентифі-
кація ресурсів відповідно до
поставлених тактичних цілей

― планування доходу;
― планування виробництва;
― планування заробітної плати;
― планування витрат;
― планування капітальних вкладень

формування бюджету ― здійснення бюджетування;
― проведення ризик-менеджменту;
― моделювання

розрахунок обсягу інвести-
цій

― бюджетування капітальних
вкладень;
― моделювання

3.
 П
ла
ну
ва
нн
я 
бю

дж
ет
у 
та

 п
ро
ве
де
нн
я 
ко
нт
ро
лі
нг
у

формування та розподіл ре-
гістрів управлінського об-
ліку, адаптація та аудит для
фінансової консолідації, ана-
ліз результатів і зміни рівня
економічної безпеки

― механізми datamining для по-
шуку закономірності та форму-
вання прогнозів та перспективних
напрямів розвитку

4.
 М
ен
ед
ж

-
ме
нт

ін
фо

рм
ац
ії адаптація організаційної по-

ведінки для тактичних дій і
забезпечення інформаційної
складової економічної без-
пеки

― web-портали;
― конференції

5.
 М

он
іт
ор
ин
г

бі
зн
ес
у 
та

 й
ог
о

бе
зп
ек
и

перегляд фінансового пла-
ну, з метою аналізу фінан-
сової складової економічної
безпеки, перегляд тактич-
ного плану, звіт про прове-
дення трансакцій, контроль
ділової активності підпри-
ємства та рівня економічної
безпеки

― balanced scorecard;
― аудит бізнес-процесів

6.
 П
ро
гн
о-

зу
ва
нн
я

статична екстраполяція, об-
ґрунтування прогнозів, діаг-
ностика прогнозів, оціню-
вання сценаріїв, передаван-
ня інформації

― аналіз чутливості до зміни рів-
ня економічної безпеки та її скла-
дових
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Для цього необхідно мати можливість зіставляти альтернатив-
ні організаційні структури, визначати моменти виникнення необ-
хідності та доцільності залучення фінансових інвестицій або
вкладення наявного капіталу. Реалізація стратегії залежить від
ефективності управління розвитком бізнесу з позиції його еконо-
мічної безпеки. Це можливо за наявності організаційно-інформа-
ційного апаратного комплексу, контури якого визначаються про-
цесною організаційною архітектурою та інформаційно-комуніка-
ційною платформою.

Процес забезпечення економічної безпеки базується на вико-
нанні тих самих функцій, які реалізуються в системі управління
ефективністю бізнесу з урахуванням безпосередньо бізнес-про-
цесів функціонування системи економічної безпеки. Залучення
до системи функцій консолідації, тобто інтеграції на інформацій-
ній основі всіх функцій управління в єдине ціле дозволяє розроб-
ляти варіанти наступних дій для ухвалення рішень, пов’язаних з
ефективним і безпечним господарюванням.

Цим процесом є замкнутий цикл, який починається з визна-
чення стану підприємства на цей час, стратегічних цілей, необ-
хідних для їх досягнення дій і завдань, а також принципів розпо-
ділу ресурсів суб’єкта господарювання. Кількість і тип процесів
управління підприємством можуть змінюватися залежно від кон-
кретної галузі та організації виробництва. Ключові бізнес-про-
цеси, як правило, єдині для всіх працівників і структурних під-
розділів і кожен рівень повинен включати моніторинг готовності
персоналу до отримання визначених кінцевих результатів діяль-
ності та моніторинг безпеки. Модель ключових бізнес-процесів
в управлінні економічною безпекою підприємства з включенням
системи моніторингу безпеки наведено на рис. 2.3.

Бізнес-процеси управління ефективністю бізнесу формують на
основі розроблення декількох альтернативних сценаріїв розвитку
ситуації1. Для досягнення цілей, що стоять перед підприємством,
необхідно проводити постійний контроль виконання плану і від-
повідно реагувати на відхилення, що відбуваються. В разі відхи-
лення від заданої траєкторії необхідно негайно здійснювати від-
повідний бізнес-процес (або процеси) для коригування первин-
ного плану.

Ця процедура забезпечується завдяки наявності системи взаєм-
них зв’язків між процесами управління підприємства і відповід-

                   
1 Показываем бизнес-процессы (Навигатор для профессионала) / В. В. Кондратьев,

М. Н. Кузнецов. — М.: ЭКСМО, 2007. — 350 с.
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ними процесами управління суб’єктів господарювання, що вхо-
дять у процесну організаційну архітектуру і характеризуються як
управління економічною безпекою. При здійсненні якого-небудь
бізнес-процесу відбувається коригування лише порушених час-
тин плану. Кожен процес управління включає ряд підпроцесів,
багато з яких можуть бути реалізовані із застосуванням BPM-
системи.

Стратегічний
менеджмент

Аналіз ризиків
і загроз
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сценаріїв
розвитку
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Рис. 2.3. Модель ключових бізнес-процесів
в управлінні економічною безпекою підприємства

Ключові процеси управління мають бути інтегровані. Це зу-
мовлено тим, що успішне управління корпоративною ефективні-
стю вимагає не лише горизонтальної координації окремих проце-
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сів — аналізу, управління і здійснення, — а й вертикальної коор-
динації стратегічного, функціонального і операційного рівнів
управління суб’єкта господарювання.

Управління економічною безпекою підприємства нерозривно
пов’язане з управлінням його ефективністю, оскільки ці процеси
здійснюються лише на основі безперервності і збалансованості.
Ці позиції мають бути погоджені і скоординовані в кожному з
процесів управління діяльністю підприємства. При проведенні
стратегічного аналізу необхідно використовувати інформацію,
отриману як на верхньому, так і на нижньому рівнях. Об’єднані
разом, результати моніторингу безпеки, що проводиться, дають
змогу передбачити можливі наслідки різних стратегічних дій для
окремих функціональних і операційних підрозділів, які є основ-
ними складовими підприємства.

Одним з сучасних напрямів удосконалення технологій прове-
дення моніторингу економічної безпеки на основі бізнес-проце-
сів, що дозволяє визначати вектори розвитку, сформувати дієву
та актуальну систему показників їх оцінювання, є „призма ефек-
тивності». Призма ефективності — це нова база, розроблена для
подолання обмежень системи збалансованих показників (СЗП) та
успішного забезпечення економічної безпеки. Замість того, щоб
вибудовувати систему управління ефективністю діяльності дов-
кола стратегій підприємства, призма ефективності орієнтована на
основні рівні заінтересованих осіб, які беруть участь у процесі
управління.

Цей механізм уможливлює досягнення дуже важливого показ-
ника для успіху — прогнозованості бізнесу, що дає змогу ефек-
тивно коригувати курс розвитку компанії та реагувати на най-
менші зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі підпри-
ємства з позицій економічної безпеки.

Створенню умов для ефективного функціонування підприєм-
ства та забезпечення його економічної безпеки сприяє оптиміза-
ція бізнес-процесів. Метою оптимізації бізнес-процесів є форму-
вання безпосереднього зв’язку між бізнес-стратегією та опера-
ційною ефективністю, а також створення умов для задоволення
потреб споживачів на засадах підвищення конкурентоспромож-
ності.

Оптимізація виробничих бізнес-процесів стосується процесів
виробництва товарів та надання послуг і безпосередньо пов’язана
із забезпеченням техніко-технологічної складової економічної
безпеки. Поліпшення адміністративних бізнес-процесів спрямо-
ване на вдосконалення всіх допоміжних процесів і безпосередньо
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пов’язане з інтелектуальною, кадровою, інформаційною складо-
вими економічної безпеки. Практично поліпшення всієї мережі
бізнес-процесів зумовлює підвищення економічної безпеки в ці-
лому та її складових. Максимального ефекту від застосування
оптимізації бізнес-процесів можна досягти за умови проведення
змін двох складових: «жорстких» об’єктів бізнес-процесів (устат-
кування, інструментів, інформаційної техніки) та «м’яких» (куль-
тура, робота в команді, поведінка)1.

Концепція вдосконалення бізнес-процесів базується на таких
основних підходах:

• експрес-методики швидкого аналізу рішень, передовсім, це
стосується бізнес-процесів особливої важливості;

• бенчмаркінг процесу на основі порівняльного аналізу таких
же процесів, що реалізуються в інших компаніях;

• перепроектування процесу з метою усунення дублювання
функцій, скорочення тривалості циклу, зменшення кількості по-
милок, усунення загроз бізнесу;

• безперервні покращання (стратегія «кайзер» або «маленьких
кроків»);

• реінжиніринг бізнес-процесів — це радикальне перепроек-
тування бізнес-процесів, яке спрямовано на суттєве підвищення
їх ефективності та зростання рівня економічної безпеки.

Отже, оптимізація бізнес-процесів поширюється на всі аспек-
ти бізнесу: його ресурсне забезпечення, виробництво, реалізацію
та адміністрування. Процес оптимізації бізнес-процесів має за-
безпечити зростання рівня результативності діяльності підпри-
ємств та його економічної безпеки.

Істотна відмінність між призмою ефективності та іншими ме-
тодиками управління ефективністю діяльності полягає в різній
орієнтованості на бізнес-процеси. Кожен бізнес-процес можна
розділити на підпроцеси, які, у свою чергу, розкладаються на
окремі компоненти (вхід, дія, вихід, результат). У призмі ефектив-
ності карти стратегії називаються картами успіху. Карти успіху
переслідують практично ті ж самі цілі, об’єднуючи можливості,
процеси і стратегії, необхідні для задоволення потреб і побажань
заінтересованих осіб. Для кожного окремого побажання або по-
треби карта успіху повинна охопити всі аспекти, починаючи з
можливостей на нижньому рівні, просуваючись далі до процесів
середнього рівня, а потім — до стратегій, пов’язаних з побажан-
                   

1 Харрингтон Джеймс, Эсселинг К. С., Харм Ван Нимвеген. Оптимизация бизнес-
процессов. Документирование, анализ, управление, оптимизация. — М.: БМикро, 2002. —
320 с.
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нями або потребами, розташованими на вищому рівні На додаток
до карт успіху призма ефективності передбачає використання
карт провалів. Карта провалу — це, по суті, карта, яка дозволяє
забезпечити мінімізацію ризиків провалу.

2.3. Техніко-технологічна складова
економічної безпеки підприємства

Однією з головних умов досягнення високого рівня економіч-
ної безпеки підприємства є створення високоефективної вироб-
ничої системи, в якій ключова роль належить техніко-техноло-
гічній базі підприємства.

Техніко-технологічна база підприємства — це сукупність
найактивніших елементів виробництва, яка визначає технологіч-
ний спосіб одержання продукції (надання послуг, виконання ро-
біт), що здійснюються за допомогою технічних пристроїв (ма-
шин, приладів, устаткування), споруд, передавальних, діагностич-
них та інформаційних засобів, з яких сформовані технологічні та
виробничі системи підприємства.

Техніко-технологічна база кількісно та якісно відрізняється
від основних виробничих засобів підприємства тим, що, по-пер-
ше, вона містить лише ті види засобів праці, які безпосередньо
беруть участь у процесі виробництва; по-друге, техніко-техно-
логічна база, окрім сукупності технічних пристроїв, включає та-
кож способи отримання та переробки сировини і матеріалів у го-
тову продукцію, тобто технологічну складову.

Техніко-технологічна складова економічної безпеки підпри-
ємства є похідною від техніко-технологічної бази. Незважаючи
на сферу діяльності, змістовно вона суттєво залежить від рівня
використовуваних на підприємстві технологій. Принципово важ-
ливим моментом є проблема наявності в цих технологіях потен-
ціалу розвитку та їх майбутньої конкурентоспроможності порів-
няно зі світовими стандартами, вплив яких на розвиток сучасної
світової економіки постійно зростає.

Техніко-технологічна складова є пріоритетною серед інших
функціональних підсистем економічної безпеки. Це зумовлено
тим, що вона характеризується такими особливостями:

• безпосередньо впливає на процеси інвестування у підви-
щення технічного рівня суб’єктів господарювання;
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• переважною мірою забезпечує рівень конкурентоспромож-
ності продукції на підприємстві;

• впливає на рівень усіх інших функціональних складових еко-
номічної безпеки.

Загальна характеристика техніко-технологічної бази підпри-
ємства передбачає виокремлення технічної та технологічної скла-
дових її структури. До технологічної складової відносять всю су-
купність застосовуваних технологій у процесах видобутку, оброб-
ки, переміщення, складування, контролю та інші складові вироб-
ничого процесу; сукупність способів і прийомів переробки ре-
сурсів та одержання готової продукції; комплекс технологічної
документації, об’єкти інтелектуальної власності та інші компо-
ненти інноваційного оновлення. До технічної складової належать
енергетична база підприємства, що визначається як сукупність
установок і мереж для забезпечення виробництва всіма видами
енергії; виробничі машини, пристрої та споруди; технічна база
інформаційних процесів у вигляді інформаційно-обчислювальної
техніки та засобів зв’язку. Для кожного підприємства пріоритет-
ною може бути або технічна, або технологічна складова, однак
лише разом вони сприяють забезпеченню та підтриманню висо-
кого рівня техніко-технологічної безпеки підприємства.

Рівень техніко-технологічної безпеки насамперед залежить від
прогресивності застосовуваних технологій та їх відповідності
світовим аналогам. Від рівня прогресивності технологій залежить
продуктивність праці, конкурентоспроможність продукції, ефек-
тивність використання основного і оборотного капіталу, рівень
загальних витрат на виробництво продукції та прибутковість біз-
несу.

Забезпечення необхідного рівня техніко-технологічної скла-
дової економічної безпеки безпосередньо пов’язано з упрова-
дженням прогресивних технологій, яким притаманні такі харак-
теристики, як: малоопераційність, безвідходність, економічність,
екологічність, інтенсивність.

У зіставленні з традиційними прогресивні технології потре-
бують вагомих витрат, але їх використання зумовлює багаторазо-
ве зростання продуктивності праці та зниження витрат. Особливо
це стосується базових технологій, які є елементами прогресив-
них. Саме переважно вони формують рівень техніко-технологіч-
ної складової економічної безпеки. Можна виокремити такі основ-
ні ознаки, яким повинні відповідати базові технології:

• висока економічна ефективність як об’єктивна передумова
зростання продуктивності праці;
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• раціональне використання матеріальних ресурсів;
• тривалий термін експлуатації;
• забезпечення високої якості продукції;
• гарантія екологічної безпеки.
Техніко-технологічна база підприємства гарантує економічну

безпеку підприємства за допомогою реалізації таких завдань:
• забезпечення ефективного та безперервного процесу відтво-

рення необоротних активів на підприємстві;
• підвищення ефективності використання ресурсів та продук-

тивності праці;
• забезпечення належної якості виробленої продукції (послуг);
• гарантування екологічної і техногенної безпеки на підпри-

ємстві та за його межами.
З позиції забезпечення економічної безпеки, техніко-техноло-

гічну базу підприємства можна визначити як складну систему,
що впливає на рівень економічної безпеки підприємства через
виконання завдань найефективнішого перетворення ресурсів, за-
безпечення якості продукції та гарантування безпеки життєдіяль-
ності людей.

Враховуючи те, що техніко-технологічна база є складною сис-
темою та містить ряд елементів, які впливають на загальний рі-
вень економічної безпеки підприємства, вона формує його техно-
логічний уклад. Загальновизнаною є думка щодо існування шес-
ти технологічних укладів, кожний з яких характеризується видом
енергії, що використовується, організаційними структурами, за-
стосуванням певної сукупності технологій. На сьогодні у розви-
нених країнах домінують технології п’ятого укладу й створю-
ються технології та передумови для формування шостого техно-
логічного укладу. В табл. 2.5 подано характеристику кожного з
шести технологічних укладів.

Всі елементи техніко-технологічної бази, які формують тех-
нологічний уклад підприємства, мають свої параметри, які поді-
ляються на такі групи:

• технічні параметри;
• організаційні параметри;
• трудові параметри;
• продуктові параметри;
• екологічні параметри.
Технічні параметри визначаються паспортними даними при-

строїв та обладнання. Вони зумовлені віком і ступенем фізичного
зносу засобів виробництва, конструктивними особливостями та



81

умовами експлуатації1. До таких характеристик відносяться енер-
гомісткість та матеріаломісткість обладнання; тип сировини для
виготовлення продукції на цьому обладнанні за відповідною тех-
нологією; час, необхідний на переналагодження обладнання; ви-
трати на експлуатацію та ремонт.

Таблиця 2.5
ОСНОВНІ РИСИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ

Технологіч-
ний уклад

Період
(усереднена
тривалість дії
укладу), роки

Сутність технологічного укладу

Перший 1770—1830
 підвищення ролі механізації праці;
  використання біологічної енергії;
 розвиток текстильної промисловості

Другий 1831—1880
 посилення процесів концентрації вироб-

ництва та капіталу;
 пріоритетне використання парового дви-

гуна

Третій 1881—1930

 панування монополій і трестів;
 використання електродвигунів;
 стрімкий розвиток машинобудування;
 використання вугілля як основного дже-

рела енергії

Четвертий 1931—1980

 становлення транснаціональних корпора-
цій;

 зростання вертикальної інтеграції вироб-
ництва;

 розвиток хімії високомолекулярних спо-
лук, полімерних матеріалів;

автоматизація основних технологічних
процесів;

 перехід від вугілля до нафти

П’ятий 1981—2025

 інтеграція виробництва та збуту;
 розвиток мікроелектроніки, інформацій-

них і комунікаційних технологій;
 гнучка автоматизація;
 застосування композитних матеріалів;
 використання природного газу як основ-

ного енергоносія

Шостий після 2025
використання штучного інтелекту, біо- та

космічних технологій, генної інженерії, ядер-
ної та відновлювальної енергії

                   
1 Фокіна Н. П., Бокій В. І. Економічна безпека підприємства — найважливіша скла-

дова фінансової стійкості / Актуальні проблеми економіки. — 2003. — № 8 (26). —
С. 111—114.
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Організаційними параметрами є тривалість виробничого та
технологічного циклу; строки виконання замовлення; строки по-
ставки матеріалів, норматив їх запасу на складі та ін.

Продуктові параметри характеризують якість виготовленої
продукції або наданих послуг, широту номенклатури та асорти-
менту.

Трудові параметри формуються в процесі поєднання праців-
ника та засобів виробництва, вони впливають на продуктивність і
безпеку праці, плинність персоналу.

Екологічні параметри визначають вплив виробничої системи
підприємства на довкілля. Вони визначаються рівнем шкідливих
викидів, токсичності виробництва, рівнем шуму, пилу, вібрації,
опромінення тощо.

Процес формування техніко-технологічної складової економіч-
ної безпеки, як правило, передбачає здійснення кількох послідов-
них етапів (табл. 2.6).

Таблиця 2.6
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Етап Сутність Характеристика

Перший
аналіз ринку
технологій
та засобів ви-
робництва

 аналіз технологій виробництва продукції;
аналіз науково-технічної інформації щодо

нових видів продукції (послуг);
 аналіз нових галузевих технологій

Другий
аналіз функ-
ціонуючих
технологіч-
них процесів

 аналіз конкретних (для цього суб’єкта гос-
подарювання) технологічних процесів;

 діагностика внутрішніх резервів підвищення
технологічного рівня підприємства;

 аналітичне оцінювання спроможності під-
вищення використання технологій та виробни-
чої потужності

Третій

аналіз потен-
ціалу ринку
продукції
(послуг) та
напрямів
його розвит-
ку

 аналіз потенціалу товарного ринку за профі-
лем продукції;

 аналіз ринку товарів-замінників;
оцінювання перспектив розвитку ринків

продукції підприємства;
прогнозування можливості техніко-техноло-

гічного забезпечення випуску конкурентоспро-
можних товарів
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Закінчення табл. 2.6
Етап Сутність Характеристика

Четвертий

обгрунту-
вання техно-
логічної
стратегії
розвитку
підприємства

діагностика появи перспективної продукції
(послуг);

 визначення альтернативних варіантів залу-
чення технологій для виробництва нових видів
продукції;

 планування комплексу технологій та устат-
кування для виробництва перспективних кон-
курентоспроможних видів продукції (послуг);

оцінювання ефективності власних (внутріш-
ніх) розробок у забезпеченні технологічної
стратегії;

 розроблення бюджету (кошторису) техноло-
гічного розвитку підприємства

П’ятий

розроблення
тактичного
та оператив-
ного планів
реалізації
технологіч-
ної стратегії

 розроблення тактичного плану технологіч-
ного розвитку;

 розробленння оперативних планів техноло-
гічного розвитку

Шостий

оцінювання
результати-
вності вико-
ристання
наявної та
сформованої
техніко-
технологіч-
ної бази для
забезпечен-
ня економіч-
ної безпеки
підприємства

оцінювання ефективності альтернативних ва-
ріантів формування техніко-технологічної бази;

визначення результативності підвищення рів-
ня використання техніко-технологічної бази

Зниження рівня розвитку техніко-технологічної бази під-
приємства призводить до економічних втрат. Низький рівень
техніко-технологічної бази підприємства зумовлює такі мож-
ливі втрати: втрати від браку; втрати внаслідок виходу з ладу
обладнання; суми нарахованих штрафів та виплат за забруд-
нення довкілля; суми нарахованих виплат за втрату працездат-
ності персоналу; втрати від простоїв обладнання; втрати від
понаднормативних витрат на експлуатацію та обслуговування
устаткування.
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Окрім того, можливе недоотримання обсягу доходу в резуль-
таті використання альтернативної техніко-технологічної бази. До
таких втрат відносять:

• втрати від використання дорожчої сировини;
• недоотримання доходу від використання продуктивнішого

обладнання;
• недоотримання доходу від втрати ринків збуту з жорсткі-

шими вимогами та рівнем конкуренції;
• недоотримання доходу від неможливості виготовлення про-

дукції з певними споживчими властивостями;
• недоотримання доходу через неможливість виходу на зов-

нішні ринки;
• недоотримання доходу через низьку конкурентоспромож-

ність;
• втрати від підвищеної трудомісткості ремонту та обслугову-

вання обладнання.
Підвищення економічної безпеки підприємства значною мі-

рою залежить від правильного визначення рівня техніко-техно-
логічного розвитку підприємства. Під техніко-технологічним
розвитком розуміють стан відповідності технологічних проце-
сів і засобів праці сучасним досягненням науково-технічного про-
гресу. В процесі дослідження рівня розвитку техніко-техноло-
гічної бази використовують інформацію статистичної та бухгал-
терської звітності підприємства.

На рівень техніко-технологічної безпеки впливають різнома-
нітні чинники. Дослідники цієї проблеми Ф. Євдокімов та В. Бе-
лозубенко1 вважають, що індикатори техніко-технологічної без-
пеки можна розподілити за такими напрямами:

• реновація та відтворення основних виробничих фондів;
• ефективність використання основних виробничих фондів;
• ступінь зносу основних виробничих фондів;
• інтенсивність оновлення технології;
• науково-виробнича новизна застосовуваної техніки і техно-

логії;
• конкурентоспроможність продукції.
Для характеристики цих індикаторів наводяться групи показ-

ників.
                   

1 Євдокімов Ф. І., Белозубенко В. С. Індикатори техніко-технологічної складової еко-
номічної безпеки підприємства // Економіка і маркетинг в XXI сторіччі: III Міжнар.
конф. студентів і молодих вчених. — Донецьк: РВА ДонНТУ, 2002. — С. 18—20.
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Л. Донець та Н. Ващенко1 виділяють показники, що характе-
ризують технологічний потенціал і технологічну безпеку підпри-
ємства, а саме:

• рівень прогресивності технологій, що розраховується як
відношення кількості використовуваних прогресивних сучасних
технологій (на рівні підприємств-лідерів, що працюють на конк-
ретному ринку) до загальної їх кількості на підприємстві;

• рівень прогресивності продукції, що розраховується як від-
ношення кількості найменувань вироблених нових прогресивних
видів продукції (на рівні кращих зразків серед підприємств, що
працюють на конкретному ринку) до загальної їх кількості;

• рівень технологічного потенціалу, що розраховується як част-
ка технічних і технологічних рішень на рівні винаходів у загаль-
ній кількості нових рішень, використовуваних у виробничому
процесі, й т. ін.

І. Нагорна2 для оцінювання рівня техніко-технологічної безпе-
ки наводить показники, пов’язані з випуском прогресивної та за-
хищеної патентами продукції, а також устаткування, що відпові-
дає кращим світовим аналогам. Пропонується використовувати
нижченаведені показники, які характеризують технічний і техно-
логічний потенціал підприємства (природно, з урахуванням еко-
номічних результатів їх діяльності):

• частка продукції підприємства, що відповідає кращим світо-
вим аналогам або перевершує їх (Кп.прод.);

• частка технологічного устаткування, що відповідає світовим
аналогам (Кп.т.);

• частка продукції підприємства, яка захищена патентами
(Кпат.прод.).

Чим вище значення цих показників, тим вищим є рівень техні-
ко-технологічної безпеки підприємства. Техніко-технологічну без-
пеку можна оцінювати за чотирма рівнями: абсолютним, задовіль-
ним, незадовільним та критичним. За допомогою методів мате-
матичної статистики нами досліджено та встановлено порогові
значення рівнів техніко-технологічної безпеки підприємства, які
наведено в табл. 2.7.

Якщо показник має абсолютний рівень, то йому присвоюється
значення 4, задовільний — 3, незадовільний — 2, критичний — 1.
Застосовуючи формулу середньозваженої арифметичної, визна-
                   

1 Донець Л. І., Ващенко Н. В. Економічна безпека підприємства: Навч. посіб. — К.:
Центр учбової літератури, 2008. — 240 с. — С. 88—91, 122—125.

2 Нагорна І. І. Оцінка стійкої економічної безпеки промислового підприємства //
Економічний простір, 2008. — № 9. — С. 249—250.
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чають рівень техніко-технологічної безпеки за узагальненим ко-
ефіцієнтом.

Таблиця 2.7
ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ПОКАЗНИКІВ

ЗА РІВНЯМИ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Рівень техніко-технологічної безпеки
Показник

абсолютний задовільний незадовільний критичний

Кп.прод. Кп.прод. ≥ 0,23 0,15≤ Кп.прод. <
< 0,23

0,07 ≤ Кп.прод. <
< 0,15 Кп.прод. < 0,07

Кп.т. Кп.т. ≥ 0,23 0,15 ≤ Кп.т. <
< 0,23

0,07 ≤ Кп.т. <
< 0,15 Кп.т. < 0,07

Кпат.прод. Кпат.прод. ≥ 0,3 0,2 ≤ Кпат.прод. <
< 0,3

0,1 ≤Кпат.прод. <
< 0,15 Кпат.прод. < 0,1

Також для додаткового оцінювання рівня техніко-технологіч-
ної складової економічної безпеки підприємства можна викорис-
товувати результативні показники його діяльності, такі як:

• фондовіддача;
• рівень завантаження устаткування;
• рівень рентабельності основного капіталу;
• продуктивність праці;
• рівень використання виробничих потужностей;
• частка інноваційної продукції в загальному обсязі виготов-

леної і реалізованої продукції.
Отже, пропонуються різноманітні підходи та показники оці-

нювання рівня техніко-технологічної складової економічної без-
пеки. Досвід показує, що вимірники рівня техніко-технологічної
безпеки підприємства і його динаміки необхідні:

• по-перше, для проведення моніторингу стану забезпечення
економічної безпеки;

• по-друге, для ідентифікації загроз;
• по-третє, для обґрунтування заходів щодо профілактики,

попередження й усунення небезпек.
У зв’язку з цим можна виокремити ряд методів оцінювання

рівня техніко-технологічної складової економічної безпеки,
пов’язаних насамперед із вибором системи показників, а саме:

1) функціональний підхід, який базується на показниках ре-
зультативності та ефективності, а також зіставленні одержаних
вигід від забезпечення відповідного рівня техніко-технологічної
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складової економічної безпеки і витрат, пов’язаних з її форму-
ванням.

Один із варіантів формалізованого оцінювання ефективності
техніко-технологічної складової економічної безпеки за функціо-
нальним підходом базується на розрахунку інтегрованого крите-
рію1:

Ітт.б=
завд

відв

ЗВ
З
+

, (2.1)

де Ітт.б — показник ефективності заходів щодо підвищення техні-
ко-технологічної складової економічної безпеки;

Звідв — сума відверненого збитку завдяки вжиттю комплексу
заходів підвищення техніко-технологічної безпеки;

В — сума витрат на вжиття комплексу заходів;
Ззавд — сума завданого збитку від загроз техніко-технологічній

складовій економічної безпеки.
Чим вище величина показника Ітт.б, тим вищим є рівень техні-

ко-технологічної складової економічної безпеки;
2) ресурсний підхід, в основі якого можна виділити такі скла-

дові:
• формування системи показників оцінювання техніко-техно-

логічної бази;
• визначення стану та рівня використання технології вироб-

ництва і реалізації продукції;
• вимірювання стану та рівня використовуваної техніки;
• інтегроване оцінювання рівня техніко-технологічної складо-

вої економічної безпеки;
3) програмно-цільовий підхід, який грунтується на розроб-

ленні та реалізації управлінських рішень, що втілюються в комп-
лексі взаємопов’язаних заходів, включаючи обґрунтування вихід-
ної потреби у розв’язанні, як правило, комплексної проблеми, за-
гальних цілей і підцілей, робіт і ресурсів, об’єднаних у цільову
комплексну програму, необхідних і достатніх для усунення цієї
проблеми. Загальними рисами цього підходу є:

• чітка орієнтація на встановлені цілі;
• збалансування цілей різного типу;
• визначення відповідного інструментарію досягнення цілей;
• розроблення систем покрокового оцінювання досягнення цілей;

                   
1 Економіка підприємства. Підручник; за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко. —

[вид. 4-те, перероб. і доп.] — К.: КНЕУ, 2009. — 816 с. — С. 778.
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• орієнтація на мету як критерій досягнення результатів;
4) індикаторний підхід, що включає три складові:
• визначення системи показників;
• обґрунтування їх еталонних (нормативних) значень;
• оцінювання результатів порівняння фактичних та еталонних

значень обраних індикаторів.
Технологія вибору показників оцінювання базується на врахо-

вуванні того, що технічна система описується низкою показників,
які під впливом науково-технічного прогресу постійно вдоскона-
люються.

Показники, які визначають рівень техніко-технологічної бази,
а, відповідно, й забезпечення економічної безпеки, повинні бути
спрямовані: по-перше, на визначення рівня досконалості застосо-
ваних машин та устаткування; по-друге, на оцінювання рівня
прогресивності технології виробництва.

Ступінь досконалості техніки та технології, виходячи із сучас-
них вимог науково-технічного прогресу, дозволяє визначити оди-
ничні показники, які характеризують їх стан і використання, а саме:

• рівень і динаміка коефіцієнта оновлення основних фондів;
• рівень завантаження устаткування;
• рівень і динаміка коефіцієнта вибуття основних фондів;
• вікова структура і технічний ресурс парку машин та облад-

нання;
• ступінь зносу основних фондів, у тому числі їх активних еле-

ментів;
• частка інвестування науково-дослідних і дослідно-конструк-

торських робіт у загальному обсязі інвестицій;
• кількість наявних у розпорядженні патентів;
• частка доходу від проданих ліцензій у загальному обсязі чи-

стого доходу;
• частка витрат на купівлю ліцензій у собівартості продукції;
• продуктивність основних машин і устаткування;
• частка прогресивного (згідно зі світовими стандартами) об-

ладнання;
• частка технологічного обладнання, захищеного патентами;
• фондоозброєність праці;
• показники інтенсивного використання устаткування
• частка прогресивних технологічних процесів;
• коефіцієнт механізації та автоматизації виробництва.
Будь-який індикаторний метод, на думку фахівців, повинен

давати змогу оцінювати рівень техніко-технологічної складової
економічної безпеки за наявності таких передумов:
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• переліку конкретних індикаторів для кожного виду вироб-
ництва;

• визначення порогових (нормативних) значень для відповід-
них показників, враховуючи те, що для окремих показників не
існує єдиних порогових значень;

• система індикаторів оцінювання техніко-технологічної скла-
дової повинна бути органічно «вмонтована» в загальну систему
оцінювання економічної безпеки.

Очевидним є те, що для окремих показників техніко-техноло-
гічної складової економічної безпеки характерним є однозначне
цільове спрямування. Це стосується показників фондовіддачі, фон-
доозброєності, частки інноваційної продукції, коефіцієнта заван-
таження виробничих потужностей тощо. Граничну величину цих
показників можна встановити за даними підприємств-лідерів га-
лузі, у процесі проведення порівняльного регресійного аналізу.
Важливим є встановлення цільових значень цих показників при
обґрунтуванні стратегії розвитку підприємств та його техніко-
технологічної бази. Для кожного окремого суб’єкта господарю-
вання має бути обґрунтована притаманна йому система показни-
ків, яка має найбільший вплив на формування та розвиток його
техніко-технологічної складової економічної безпеки.

Цілком зрозуміло, що при конкретизації системи показників
для певного суб’єкта господарювання лише деякі з них будуть
основними, інші ж — довідковими.

Одним із важливих елементів оцінювання техніко-техноло-
гічного рівня підприємства є вибір бази порівняння, тобто під-
приємства-еталона. Головною умовою такого відбору є ідентич-
ність структури виробництва, номенклатури основних видів про-
дукції, з врахуванням того, що для різних видів продукції ха-
рактерна різна трудомісткість за однакових техніко-технологіч-
них рівнів підприємства.

Також порівнюють рівні спеціалізації та кооперації виробницт-
ва, для чого визначають середню кількість найменувань продук-
ції та обирають групи підприємств, що випускають продукцію з
однаковою кількістю її найменувань. Потім у межах кожної гру-
пи підприємств розраховують частку основної продукції підпри-
ємств та коефіцієнт кооперування. Коефіцієнт кооперування роз-
раховується як частка вартості отриманих заготовок, напівфабри-
катів, комплектуючих від сторонніх організацій у собівартості
готової продукції.

Оцінювання рівня техніко-технологічної безпеки підприємст-
ва проводиться на підставі системи показників (рис. 2.4).
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Рис. 2.4. Показники оцінювання рівня
техніко-технологічної безпеки пыдприємства
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За результатами оцінювання стану техніко-технологічної без-
пеки підприємства необхідно розробити загальні рекомендації
щодо її забезпечення на майбутній період, сформулювавши основ-
ні цілі технологічного розвитку підприємства.

На підставі загальних рекомендацій потрібно скласти план
забезпечення техніко-технологічної складової економічної
безпеки підприємства, в якому повинно бути описано заходи
щодо забезпечення техніко-технологічної безпеки підприємст-
ва, з одночасним їх включенням до загальної схеми забезпе-
чення техніко-технологічної складової економічної безпеки під-
приємства.

Діяльність будь-якого підприємства характеризується тим ря-
дом технологій матеріального або інтелектуального виробництва,
які використовуються в роботі підприємства. Якість цих техноло-
гій та їх відповідність новітнім світовим аналогам кардинально
впливають на ефективність діяльності цього підприємства і на
перспективи його подальшого розвитку, а отже, і на забезпечення
економічної безпеки підприємства. Основні ж відмінності в спе-
цифіці забезпечення техніко-технологічної складової економічної
безпеки підприємств від інших її складових полягають у засобах
забезпечення цієї безпеки.

Так, на підприємствах основним об’єктом забезпечення техні-
ко-технологічної складової економічної безпеки є виробничо-тех-
нологічне обладнання як найдорожчий і найважливіший для до-
сягнення ефективного результату фактор виробництва, а також
система інтелектуальних технологій, ноу-хау, які, безумовно, ві-
діграють певну роль у досягненні високого рівня їх техніко-
технологічної безпеки.

Процес забезпечення техніко-технологічної складової еко-
номічної безпеки підприємств тісно пов’язаний з інтелекту-
ально-кадровою та інформаційною складовими, оскільки за-
ходи щодо забезпечення техніко-технологічної безпеки під-
приємства передусім стосуються роботи з підвищення кваліфі-
кації персоналу підприємства, а також збирання та аналізу ін-
формації з проблем, що пов’язані з технологіями цього під-
приємства.

Специфіка полягає в тому, що на всіх стадіях цього процесу
основна увага повинна надаватися аналізу стану та виявленню
тенденцій розвитку ринку виробничих і інтелектуальних техно-
логій галузі, в якій працює це підприємство, власного потенціалу
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інтелектуальних технологій, а також вжиттю комплексу заходів
щодо підвищення рівня техніко-технологічної безпеки підприєм-
ства передусім за рахунок удосконалення її інтелектуального
технологічного компонентів.

Сукупність засобів забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства включає до свого складу заходи щодо аналізу теперішньо-
го стану техніко-технологічної безпеки підприємства на основі
обробки даних фінансово-господарської звітності підприємст-
ва, а також технічної інформації служб підприємства, передусім
виробничих підрозділів, технологічних служб, інформаційного
відділу, маркетингових дослідницьких і патентно-ліцензійних під-
розділів.

Забезпечення техніко-технологічної складової економічної без-
пеки необхідно проводити поетапно (рис. 2.5).

Розроблення
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щодо
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рівня техніко-
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Рис. 2.5. Загальна схема
забезпечення техніко-технологічної складової

економічної безпеки підприємства

Кожен з цих етапів має у своєму складі ряд елементів і пови-
нен реалізовуватись на підприємстві індивідуально, враховую-
чи характерні для нього особливості техніко-технологічної без-
пеки.

На першому етапі забезпечення техніко-технологічної складо-
вої економічної безпеки здійснюється її аналіз, який полягає в
діагностиці ринку технологій, власного технологічного потенціа-
лу підприємства, а також аналізу товарних і сировинних ринків
підприємства (рис. 2.6).
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Рис. 2.6. Схема аналізу техніко-технологічної складової
економічної безпеки

За результатами проведеного аналізу можна перейти до на-
ступного етапу забезпечення техніко-технологічної складової еко-
номічної безпеки, який полягає у визначенні можливих негатив-
них впливів. Для цього необхідно визначити ефективність захо-
дів щодо її забезпечення (табл. 2.8).

За допомогою остаточних даних, отриманих із таблиці, можна
обчислити коефіцієнт превентивності техніко-технологічної скла-
дової економічної безпеки (Кпревент) за формулою:

max
зз

вз
превент В

ВК →= , (2.2)

де Ввз — сукупний обсяг відвернутих збитків;
Взз — сукупний обсяг завданих збитків.
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Таблиця 2.8
РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Превентивний
(відвернутий) збиток Завданий збиток

Захід
сутність
збитку вартість сутність

збитку вартість

1. Інтервенція альтернатив-
них технологій x1 y1

2. Помилковий прогноз тен-
денцій розвитку комплексу
основних технологій на рин-
ку підприємств

x2 y2

3. Помилки в аналізі систе-
ми патентів, діючих на рин-
ку підприємств

x3 y3

4. Помилки у проведенні кор-
поративних НДДКР підпри-
ємств

x4 y4

5. Помилки у прогнозах роз-
витку товарних ринків під-
приємств

x5 y5

6. Інші заходи xn yn

Всього Ввз = x1 +
+ x2 + x3 +
+ x4 + x5 +
+ … + xn

ВЗЗ = y1 +
+ y2 + y3 +
+ y4 + y5 +
+ … + yn

Можна виділити такі методи мінімізації втрат від загроз: по-
передження, ухилення, локалізація та дисипація, що включає ін-
теграцію діяльності, диверсифікацію та розподіл ризику в часі.

Наступні два етапи забезпечення техніко-технологічної скла-
дової економічної безпеки є взаємозалежними та взаємодопов-
нюючими, тому їх слід розглядати сукупно (рис. 2.7).

У разі необхідності до плану забезпечення техніко-техноло-
гічної безпеки підприємства повинні додаватися сценарії реаліза-
ції технологічних проектів підприємства із розрахунками ефек-
тивності альтернативних варіантів проектів. Заплановані заходи
із забезпечення техніко-технологічної складової економічної без-
пеки підприємства реалізовуються в процесі фінансово-господар-
ської діяльності підприємства, за результатами якої звітні дані
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разом з іншими видами інформації, які отримує підприємство,
стають основою для майбутнього аналізу стану техніко-техноло-
гічної безпеки підприємства.

Реалізація та контроль визначених заходів щодо забезпечення
техніко-технологічної безпеки підприємства

Планування забезпечення техніко-технологічної безпеки
підприємства стосовно

 асортименту продукції;
 комплексу основних технологій, необхідних для виробництва

запланованого асортименту;
 патентної політики

Оцінювання та відбір альтернативних проектів щодо формування
комплексу основних технологій підприємства

Бюджетне планування технологічного розвитку підприємства

Розроблення стратегічних рекомендацій щодо підвищення рівня
забезпечення техніко-технологічної безпеки

за такими напрямами

  розвиток наявного комплексу технологій підприємства;
 корпоративні НДДКР;
 патентна політика;
 асортиментна та сировинна політика;
 характерні для підприємства особливості

Рис. 2.7. Схема розроблення та впровадження заходів
щодо забезпечення техніко-технологічної складової

економічної безпеки підприємства

На забезпечення техніко-технологічної складової економічної
безпеки окремого підприємства впливає також її стан на загаль-
нодержавному рівні: вона передбачає стан правових норм і від-
повідних їм інститутів безпеки, які гарантують необхідні умови
створення в державі конкурентоспроможних технологій, а також
можливість виключити деструктивні наслідки технологічної не-
досконалості господарської діяльності. На державному рівні по-
винен проводитися моніторинг відповідності технологій, що за-
стосовуються в Україні, останнім світовим досягненням.
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Загрозами в науково-технологічній сфері вважаються:
• невизначеність державної науково-технологічної політики;
• відплив інтелектуального та наукового потенціалу за межі

України;
• науково-технологічне відставання України від провідних

держав;
• зниження рівня підготовки висококваліфікованих наукових

та інженерно-технічних кадрів.
Необхідною умовою забезпечення техніко-технологічної скла-

дової економічної безпеки підприємства за умов циклічного роз-
витку систем є його інноваційна діяльність. Відповідно до між-
народних стандартів інновація визначається як остаточний ре-
зультат інноваційної діяльності, що отримала втілений у вигляді
нового продукту, впровадженого на ринок, чи прогресивних тех-
нічних і технологічних рішень, використовуваних у виробництві.

Резюме

Організаційна модель підприємства — це сукупність принци-
пів, правил, процедур його організаційної побудови, які визнача-
ють організаційну структуру підприємства, департаментизацію (ви-
окремлення підрозділів), взаємозв’язки і особливості взаємодії струк-
турних одиниць, ієрархію прийняття рішень і підпорядкованість

Є чотири організаційні моделі підприємства: бюрократична,
корпоративна, стратегічна та соціальноорієнтована.

Бюрократична організаційна модель поєднує механістичний
(забюрократизований) внутрішній устрій підприємства, що за
злагодженістю подібний до технократичного, з чітко окреслени-
ми бюрократичним процедурами взаємодії всіх структурних еле-
ментів, підрозділів та персоналу.

Корпоративна організаційна модель означає, що підприємство
є колективом або сукупністю людей, сформованою за принципом
поділу праці з особливою формою зв’язків між людьми в процесі
здійснення спільної координованої праці.

Стратегічна організаційна модель представляє підприємство
складовою частиною ринку, який обумовлює його структуру і си-
стему управління та суттєво впливає на ефективність діяльності.
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Соціально орієнтована організаційна модель інтерпретує під-
приємство як частину соціуму — суспільне утворення, діяльність
якого суттєво впливає не тільки на життєдіяльність окремих ко-
лективів, а й на рівень задоволення індивідуальних та суспільних
потреб значного кола заінтересованих груп, організацій та окре-
мих осіб.

Менеджмент кожної моделі спрямований на досягнення ефек-
тивності використання домінуючих ресурсів, показники і крите-
рії ефективності також конструюються відповідно до особливос-
тей функціонування кожної моделі.

Економічна безпека кожної означеної моделі суттєво залежить
від внутрішніх і зовнішніх загроз щодо домінуючих ресурсів і
формується відповідними складовими економічної безпеки під-
приємства.

Так, достатній рівень економічної безпеки бюрократичної мо-
делі підприємства переважно забезпечується техніко-техноло-
гічною складовою та досконалою організацією виробництва. При
цьому технологічна складова домінує, оскільки підприємство, що
функціонує в межах бюрократичної організаційної моделі, роз-
робляє специфічну технологію виробництва. яка не потребує ви-
сококваліфікованої робочої сили.

 В рамках корпоративної організаційної моделі підприємство
деталізовано планує потреби в персоналі, цілеспрямовано підби-
рає і розставляє персонал, детальну розробляє системи оплати
праці і пільг, навчання і профорієнтації, оцінювання роботи, а та-
кож підготовку керівних кадрів. Особлива увага приділяється
якості трудового життя. В цій моделі економічна безпека пере-
важно формується за рахунок кадрової складової.

Підприємство, побудоване за стратегічною організаційною
моделлю, головну увагу зосереджує на здатності одержувати всі
необхідні ресурси із зовнішнього середовища, гнучкому реагу-
ванні на появу нових умов та динаміку факторів зовнішнього се-
редовища.

Економічна безпека формується за рахунок передбачення зов-
нішніх загроз та розроблення відповідних заходів упередження і
протидії, отже, визначається переважно рівнем ринкової безпеки
підприємства.

Функціонування соціально орієнтованої моделі спрямоване на
досягнення балансу між множинними цілями підприємства й ін-
тересами численних заінтересованих в його діяльності груп. Ба-
ланс досягається через прийняття компромісних рішень за раху-
нок узгодження інтересів та визначення загроз з боку потенційно
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незадоволених груп. Економічна безпека підприємства при цьому
є симбіозом низки складових — політико-правової, кадрової, ін-
телектуальної, екологічної, фінансової, ринкової тощо і за умов
домінування будь-якої групи формується складовою, яка є вира-
женням інтересів саме цієї групи.

Забезпечення економічної безпеки підприємства передбачає
виділення бізнес-процесів, що впливають на її рівень з урахуван-
ням стану фінансової, політико-правової, інтелектуальної та кад-
рової, техніко-технологічної, екологічної, інформаційної та сило-
вої складових. За допомогою процесного підходу формується
бізнес-система підприємства, цільовою орієнтацією якої є моде-
лювання необхідних бізнес-процесів забезпечення економічної
безпеки підприємства для досягнення корпоративної результатив-
ності.

З метою забезпечення економічної безпеки підприємства ви-
користовуються такі основні бізнес-процеси, як формування
стратегії, аналіз сценаріїв розвитку, планування бюджету та про-
ведення контролінгу, менеджмент інформації, моніторинг бізнесу
та його безпеки, а також прогнозування. Кожне підприємство по-
требує індивідуального підходу до визначення інструментарію
щодо реалізації цих бізнес-процесів.

За результатами аналізу зовнішнього та внутрішнього середо-
вища, а також реалізації бізнес-процесів і відповідного їм інстру-
ментарію формується модель ключових бізнес-процесів в управ-
лінні економічною безпекою підприємства.

Слід зауважити, що визначена система бізнес-процесів не є
сталою, а потребує постійного вдосконалення та швидкого реагу-
вання на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища.

Техніко-технологічна складова економічної безпеки є пріори-
тетною складовою економічної безпеки підприємства, оскільки
впливає на рівень усіх функціональних складових, на процеси ін-
вестування в підвищення технічного рівня, забезпечує рівень
конкурентоспроможності продукції, а також гарантує екологічну
та техногенну безпеку на підприємстві та за його межами. Процес
формування техніко-технологічної складової економічної без-
пеки проходить кілька етапів, що містять відповідні заходи для їх
успішної реалізації.

Для діагностики рівня техніко-технологічної складової еконо-
мічної безпеки використовують функціональний, ресурсний, прог-
рамно-цільовий і індикаторний підходи. Кожне підприємство має
самостійно визначати низку ключових показників для оцінюван-
ня рівня техніко-технологічної складової.
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Процес забезпечення техніко-технологічної безпеки підприєм-
ства передбачає аналіз техніко-технологічної складової економіч-
ної безпеки, визначення можливих негативних впливів і ефектив-
них засобів для їх мінімізації, а також розроблення стратегічних
рекомендацій щодо підвищення рівня техніко-технологічної скла-
дової економічної безпеки підприємства.

Терміни і поняття

 системний підхід;
 організаційна модель підприємства: бюрократична, корпо-

ративна, стратегічна та соціально орієнтована;
 ефективність моделі;
 бізнес-процес;
 бізнес-система;
 модель ключових бізнес-процесів забезпечення економічної

безпеки;
 бенчмаркінг бізнес-процесів;
 реінжиніринг бізнес-процесів;
 техніко-технологічна безпека підприємства;
 методи оцінювання рівня техніко-технологічної безпеки під-

приємства;
 коефіцієнт превентивності техніко-технологічної складо-

вої економічної безпеки;
 процес забезпечення техніко-технологічної безпеки підпри-

ємства.

Питання для перевірки знань

1. Розкрийте сутність організаційної моделі підприємства.
2. Які риси характеризують підприємство як відкриту систему?
3. Наведіть основні характеристики організаційних моделей

підприємства.
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4. Як організаційна модель впливає на економічну безпеку
підприємства?

5. Які складові домінують в економічній безпеці кожної озна-
ченої моделі і чому?

6. Поясніть взаємозв’язок таких понять як «бізнес-процес»,
«бізнес-модель» та «бізнес-система»?

7. Назвіть основні бізнес-процеси забезпечення економічної
безпеки підприємства.

8. Поясніть взаємозв’язок техніко-технологічної безпеки з ін-
шими функціональними складовими економічної безпеки під-
приємства.

9. Які методи оцінювання рівня техніко-технологічної безпеки
підприємства вам відомі?

10. Розкрийте сутність процесу забезпечення техніко-техноло-
гічної безпеки підприємства.

Завдання для індивідуальної роботи

1. На прикладі реального підприємства визначте організацій-
ну модель, за якою воно побудовано. Ідентифікуйте домінуючу
складову економічної безпеки досліджуваного підприємства. Ви-
явіть загрози економічній безпеці підприємства.

2. На прикладі реального підприємства сформуйте модель клю-
чових бізнес-процесів забезпечення економічної безпеки. Внесіть
власні пропозиції щодо можливих бізнес-процесів, які підвищать
як рівень економічної безпеки, так і результативність діяльності
підприємства в цілому.

3. На прикладі реального підприємства сформуйте систему
показників, за якою, на вашу думку, можна оцінити рівень тех-
ніко-технологічної складової економічної безпеки підприємства.
Визначте основні фактори, що впливають на техніко-техно-
логічну безпеку підприємства, та запропонуйте заходи щодо її
забезпечення. Зробіть прогноз ефективності превентивних за-
ходів.
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РИНКОВА
ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА

БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ

Коли море спокійне, усякий може
бути керманичем.

(Публій Сір)

3.1. Сутність та основні методи оцінювання ринко-
вої безпеки підприємства.
3.2. Напрями і способи захисту ринкової позиції біз-
несу.
3.3. Тіньовий бізнес, недобросовісна конкуренція у кон-
тексті економічної безпеки підприємства.
3.4. Злиття і поглинання як чинники розвитку та
загрози діяльності підприємства.
3.5. Способи захисту підприємств від рейдерства.
3.6. Безпека зовнішньоекономічної діяльності підпри-
ємства.

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

 Вивчивши матеріал цього розділу, ви будете ЗНАТИ:

 сутність ринкової безпеки та основні методи її оціню-
вання;

 роль і особливості використання конкурентної розвідки;
 напрями і способи захисту ринкової позиції;
 трактування поняття «тіньова економіка», види тіньової

економічної діяльності;
 методи недобросовісної конкуренції;
 напрями протидії тінізації бізнесу;
 сутність злиття і поглинання, їх види, переваги і недоліки;
 методи захисту від рейдерства;

3
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 особливості, ризики та загрози зовнішньоекономічної без-
пеки бізнесу;

 методи управління безпекою зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємства,

 а також УМІТИ:

 використовувати методи оцінювання ринкової безпеки
підприємства;

 формувати систему заходів із забезпечення ринкової
безпеки;

 запобігати негативному впливу тіньової економіки та
недружнього поглинання на розвиток та діяльність підпри-
ємства;

 обґрунтовувати управлінські рішення щодо захищеннос-
ті зовнішньоекономічної діяльності підприємств від де-
структивного впливу внутрішніх і зовнішніх чинників;

 визначати ризики та загрози зовнішньоекономічній без-
пеці підприємств;

 формувати систему управління безпекою зовнішньоеко-
номічної діяльності підприємства.

3.1.  Сутність та основні методи оцінювання ринкової
безпеки підприємства

Важливою функціональною складовою економічної безпеки
підприємства є ринкова складова, оскільки стратегічні завдання
щодо економічної безпеки розв’язуються переважно ринковими
методами.

Ринкова безпека підприємства — це відповідність внутріш-
ніх можливостей підприємства зовнішнім, які генеруються
ринковим середовищем.

Для визначення ступеня ринкової безпеки необхідно оціню-
вати загрози ринковій безпеці, що мають різний влив: внутрішні
негативні дії (неефективне стратегічне планування та управління
брендами; малоефективна ринкова стратегія; помилкова цінова
політика тощо); а також зовнішні негативні дії (цінова та інші
форми конкуренції; лобіювання конкурентами рішень через
органи влади).
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Є кілька варіантів оцінювання, які дозволяють виявити рівень
ринкової безпеки підприємства. За змістом усі методи пов’язані з
визначенням відповідності конкретних варіантів стратегії поло-
женню організації на ринку та її відносним стратегічним мож-
ливостям, зокрема, методи структурного аналізу: SWOT-аналіз;
модель п’яти конкурентних сил та методи оцінювання стратегії:
аналіз портфеля замовлень, матриця МакКінсі, аналіз життєвого
циклу, бенчмаркінг. Також у процесі оцінювання теперішнього
рівня забезпечення ринкової складової економічної безпеки під-
лягають аналізу конкурентне середовище підприємства (організації)
на ринку — частка ринку, якою володіє суб’єкт господарювання;
рівень застосовуваних технологій і менеджменту тощо. Проте, най-
більшої уваги заслуговують нові, актуальні методи, що підтвердили
свою ефективність, — бенчмаркінг та конкурентна розвідка.

Термін «бенчмаркінг» є англомовним і походить від слова
«benchmark», що означає відмітку на фіксованому об’єкті. Бенч-
маркінг є систематичною діяльністю, спрямованою на пошук,
оцінювання та навчання на кращих прикладах1. Це мистецтво ви-
явлення того, що інші роблять краще за нас, та вивчення, вдоско-
налення і застосування їхніх методів роботи.

Проте в одному з найбільш часто вживаних визначень цього
поняття бенчмаркінг трактується як процес порівняння власних
товарів, функцій, процесів, методів та результатів підприємниць-
кої діяльності з товарами, функціями, процесами, методами та
результатами конкурентів чи провідних компаній інших сфер
діяльності для пошуку шляхів підвищення якості товарів та ефек-
тивності роботи підприємства в цілому2.

Бенчмаркінг як інструмент управління має свої характерні
особливості3:

1. Це насамперед процес, а не разова дія. Він складається з
певної послідовності дій (кроків) порівняння наших виробів,
процесів з кращими, а також дій з досягнення та перевищення
параметрів кращих підприємств.

2. Цей процес є безперервним. Не можна використовувати
методику бенчмаркінгу в короткий проміжок часу як разову
                     

1 Афанасьева Н. В., Багиев Г. Л., Лейдиг Г. Концепция и инструментарий эффектив-
ного предпринимательства: Учебное пособие. — СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2003. — 217 с.

2 Багієв Г. Л., Соловйова Ю. Н. Бенчмаркінг — як функція й інструмент підприєм-
ницької діяльності. У кн.: Міжнародна наукова конференція «Маркетинг і культура
підприємництва: Тези доповідей». — Харків.: Вид-во «Гал», 2002. — Ч. 1.

3 Venetucci R. Бенчмаркінг: перевірка реальністю стратегії і цілей роботи. // Зарубіж-
ні маркетингові дослідження. — № 9, 2008. — С. 11—14.



105

акцію для встановлення цілей. Варто реально оцінювати ресурси
фірми для здійснення бенчмаркінгу. Річ у тім, що в багатьох
підприємств немає достатніх ресурсів для проведення повного
бенчмаркінгу за всіма параметрами. В такому разі слід виявити
напрями, які потребують негайної уваги. Але навіть ті напрямки,
які були визначені як менш важливі, не повинні ігноруватися. До
них можуть застосовуватись дешевші види бенчмаркінгу.

3. Зіставляти підприємство потрібно не тільки з найближчими
конкурентами, а й із провідними компаніями, які мають анало-
гічні процеси.

4. Варто звернути особливу увагу на використання найкращих
властивостей та характеристик, які повинні забезпечити конку-
рентну перевагу.

Основними принципами бенчмаркінгу є такі:
• взаємність (бенчмаркінг є діяльністю, що базується на взаєм-

ній згоді та обміні даними, які забезпечують виграш для обох
сторін);

• аналогія (операційні процеси партнерів мають бути схожи-
ми за ключовими параметрами);

• вимірювання (бенчмаркінг — це порівняння характеристик,
виміряних на кількох підприємствах; метою є встановлення того,
чому існують розбіжності в характеристиках і як досягти най-
кращого значення);

• достовірність (бенчмаркінг проводиться на основі фактич-
них даних, точного аналізу, а не лише на основі інтуїції).

Виділяють кілька різновидів бенчмаркінгу1:
• внутрішній — це порівняння характеристик аналогічних під-

розділів у межах однієї компанії. Тут легко знайти партнерів з
бенчмаркінгу, легко здійснювати обмін конфіденційною інфор-
мацією. Проте тут майже неможливо знайти щось абсолютно нове;

• бенчмаркінг конкурентоспроможності — вимірювання ха-
рактеристик підприємства та зіставлення результатів з відповід-
ними характеристиками конкурентів. Як правило, він здійсню-
ється постійно, в основному за такими параметрами як: частка
ринку, якість продукції, рівень продуктивності праці, обсяг про-
дажу, канали збуту продукції, близькість до джерел сировини,
якість управління, нові продукти, репутація, імідж фірми. Тут та-
кож легко знайти партнерів з бенчмаркінгу, але мало ймовірно,
що вони ділитимуться секретною інформацією;
                     

1 Furey T. R. Бенчмаркінг — ключ до створення конкурентної переваги на етапі зрі-
лості ринку // Зарубіжні маркетингові дослідження. — 2007. — № 1. — С. 7—10.
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• функціональний (на рівні галузі, виду діяльності) — відбу-
вається порівняння підприємства з компаніями, які належать до
у тієї ж самої галузі, але не є його прямими конкурентами. Але
при цьому особливу увагу приділяють інтерпретації даних і ха-
рактеристик, оскільки не завжди подібне зіставлення буває ко-
ректним;

• бенчмаркінг процесу (загальний бенчмаркінг) — діяльність,
спрямована на зіставлення певних показників компанії із підпри-
ємствами (часто світовими лідерами), які діють в інших галузях,
але використовують аналогічні бізнес-процеси. Ці компанії важ-
ко знайти, але вони охоче ділитимуться своїми досягненнями і
ймовірність того, що тут можна дізнатись про щось суттєво нове,
досить велика.

Основні етапи реалізації процесу бенчмаркінгу наведено на
рис. 3.1.

Планування проекту впровадження бенчмаркінгу
на підприємстві

Покращення

Адаптація

Аналіз

Спостереження, збір інформації

Дослідження

Рис. 3.1. Основні етапи бенчмаркінгу

Перший етап. Планування проекту впровадження бенчмаркін-
гу на підприємстві. Для здійснення результативного проекту
впровадження бенчмаркінгу передусім повинна бути сформована
команда бенчмаркінгу з фахівців у сфері управління підприємст-
вом менеджменту чи маркетингу. Першим завданням цієї коман-
ди має бути вибір критичних процесів, повний їх опис та розу-
міння (визначення параметрів та інших характеристик, найваж-
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ливіших для реалізації стратегії, процесів, необхідних для порів-
няння з «базовими» процесами еталонного підприємства). Як пра-
вило, у західних компаніях команда бенчмаркінгу проводить де-
тальний опис бізнес-процесів компанії згідно із загальноприйня-
тими стандартами, наприклад International Benchmarking Clearin-
ghouse.

У процесі роботи команди бенчмаркінгу на цьому етапі мають
бути отримані такі результати: встановлено ступінь впливу ринку
на успішність функціонування компанії; визначені критичні та
ключові фактори успіху (КФУ) функціонування на ринку; вияв-
лені критичні процеси, пов’язані з реалізацією критичних факто-
рів успіху; з’ясовано, що між метою проведення бенчмаркінгу та
основними цілями підприємства не має розбіжностей і супереч-
ностей; визначено яка інформація є необхідною і як вона може
бути зібрана.

Другий етап. Дослідження. На другому етапі перед командою
бенчмаркінгу постають такі цілі:

• визначення системи показників (ключових факторів успіху,
індикаторів результативності та інших необхідних характеристик
процесу);

• ідентифікація кандидатів у партнери з бенчмаркінгу (компа-
нії та підприємства, практика яких може бути використана як
«benchmark» — «база», еталон);

• збір необхідних даних для прийняття рішення про вибір
підприємства.

Перед збором інформації стосовно інших підприємств коман-
да бенчмаркінгу повинна зібрати максимальну кількість даних
щодо власних процесів. Збір цих даних скоротить процес дослі-
дження, дозволить скласти вичерпний перелік параметрів, необ-
хідних для проведення бенчмаркінгового зіставленя.

Третій етап. Спостереження, збір інформації. Цей етап вклю-
чає в себе відвідання бенчмаркінговою командою організації-парт-
нера (вивчення об’єкта бенчмаркінгового порівняння).

Цей етап вважається найважчим етапом бенчмаркінгового
проекту для вітчизняних компаній через недосвідченість україн-
ських підприємств щодо можливості здійснення такої практики
(обміну інформацією), а, відповідно, й існуючу недовіру. У разі
партнерства із закордонними підприємствами варто керуватися
принципами конфіденційності і взаємної довіри. Зазвичай компа-
ніям, які бажають отримати інформацію від партнера, варто на-
дати йому результати проведеного аналізу та досягти згоди щодо
того, як ці дані використовуватимуться.
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Четвертий етап. Аналіз. Після збору та інтерпретації даних
бенчмаркінгова команда має виявити та проаналізувати відхи-
лення між критичними процесами на власному підприємстві та
аналогічними процесами компанії-партнера, побудувавши прог-
ноз зміни відхилень. Після цього мають бути поставлені нові ці-
льові орінтири результативності процесів (індикаторів). Для того
щоб компенсувати відхилення необхідно прийняти стратегічні
рішення одночасно з операційними вдосконаленнями.

П’ятий етап. Адаптація. Керуючись тим, що бенчмаркінг, як
техніка вдосконалення процесу, вимагає тієї ж структури управ-
ління змінами, якої потребують всі вдосконалення, бенчмаркін-
гова команда має вжити таких заходів. По-перше, про результати
бенчмаркінгу має бути проінформований персонал, який так чи
інакше залучений до проекту. По-друге, необхідно розробити
програму з впровадження рішень та призначити відповідальних
осіб за їх реалізацію .

Шостий етап. Покращання. Ключовим завданням цього етапу
є обрання таких елементів процесів, методології та інструментів,
які базуються на принципі безперервного вдосконалення. Друге
завдання цього етапу полягає в тому, щоб винести бенчмаркінг за
межі спеціалізованих груп (бенчмаркінгової команди та праців-
ників, що задіяні в реалізації критичних процесів), охопити всі
процеси і весь персонал компанії.

Заключним кроком бенчмаркінгового проекту для підприєм-
ства має бути планування наступного проекту бенчмаркінгу. Це
приводить до появи «організації, що навчається».

Отже, бенчмаркінг здатний пов’язати кожний процес в органі-
зації зі стратегією постійного вдосконалення, що гарантує під-
вищення рівня економічної безпеки бізнесу.

Модель п’яти сил конкуренції М. Портера є найпоширенішим
інструментом для систематичної діагностики основних конку-
рентних сил, що впливають на ринок, оцінювання ступеня впли-
ву кожної з них та визначення характеру конкурентної боротьби
на цьому ринку.

Згідно з класичною моделлю конкурентне середовище форму-
ється під впливом таких конкурентних сил, як:

• суперництво між конкуруючими продавцями однієї галузі;
• конкуренція з боку товарів, що виробляються фірмами ін-

ших галузей, і які є гідними замінниками (субститутами), а також
конкурентоспроможні за ціною;

• загроза входу в галузь нових конкурентів;
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• економічні можливості та торговельні спроможності поста-
чальників;

• економічні можливості та купівельні спроможності покупців.
Оцінювання впливу зазначених сил на діяльність підприємст-

ва проводиться за окремими критеріями за п’ятибальною шкалою
(сильний вплив — 5, помірний — 4, посередній — 3, слабкий —
2, майже не виявляється — 1), а тенденцію впливу (позитивного
чи негативного) позначають через присвоєння знаків «+» або «–».

За кожною силою визначається загальна оцінка множенням
коефіцієнта вагомості показника на його ранг. Загальні оцінки
підсумовуються в межах кожної групи і у таким спосіб, одержу-
ємо інтегровану оцінку за всіма силами конкуренції. Шкалу оці-
нювання та характеристику кожної зони наведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН ВПЛИВУ КОНКУРЕНТНИХ СИЛ

НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА

Назва зони,
оцінка Характеристика

«Похмуро»
(від –5 до –1)

досить сильний конкурентний вплив зумовлений кризови-
ми явищами в галузі, які наносять шкоду окремим елемен-
там підприємства або системі в цілому та у разі несвоєчас-
ної реакції на ці чинники відповідними заходами можуть
призвести до його занепаду

«Туманно»
(від –1 до 1)

невизначена ситуація. Характеризується рівноважним впли-
вом як позитивних, так і негативних факторів конкуренції
(що об’єктивно існують у середовищі та суб’єктивно оці-
нені керівництвом підприємства). Вимагає збалансування
негативних явищ та заходів щодо їх запобігання або по-
м’якшення. У противному разі загрожує організаційно-
економічному механізму підприємства виникненням низки
локальних криз, що можуть призвести до системної та
стратегічної кризи

«Сонячно»
(від 1 до 5)

Підприємство займає достатньо сильну позицію на ринку,
невразливе до впливу конкурентних сил

Отже, цей методичний підхід до оцінювання сил конкурент-
ного середовища в галузі дає можливість здійснити кількісний та
якісний аналіз як окремої сили впливу, так і їх комплексної дії.
Цей підхід може бути застосований у практиці суб’єктів господа-
рювання різних типів.

Іншим дієвим інструментом для визначення та забезпечення
ринкової безпеки підприємства є конкурентна розвідка, сутність
якої детально розглядається в п. 6.3.
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3.2. Напрями і способи захисту
ринкової позиції бізнесу

Ринкова позиція — це положення, яке те чи інше підприємст-
во посідає у своїй галузі відповідно до результатів діяльності, що
відображають основні ринкові характеристики бізнесу.

Напрями і способи захисту ринкової позиції безпосередньо
залежать від положення, яке займає нині бізнес-структура на рин-
ку. Отже, першим кроком і регулярним заходом для захисту рин-
кової позиції є аналіз конкурентного середовища, в якому функ-
ціонує підприємство, а також визначення рівня конкурентоспро-
можності підприємства за допомогою загальновідомих теорій і
методів: метод на основі теорії мультиплікаторів; метод на основі
розрахунку інтегрованого показника; теорія ефективної конкурен-
ції; метод оцінювання з погляду виробничого потенціалу; аналіз
порівняльних переваг; теорії якості; матричний метод; теорія рів-
новаги підприємства й галузі.

Крім теперішнього становища підприємства на ринку варто
враховувати його ринковий потенціал. Ринковий потенціал —
узагальнююча характеристика привабливості зовнішнього рин-
кового середовища підприємства, тобто відображення ємності,
якості, можливостей зростання та рівня конкуренції ринку, на
якому діє (або на який безперешкодно може вийти) підприємство
та спроможності підприємства до використання можливостей, що
надаються ринком. Основа ринкового потенціалу підприємст-
ва — порівняльні конкурентні переваги, які визначаються через
його товарно-ринкове позиціювання відносно до реальних або
потенційних конкурентів.

Оцінювання ринкового потенціалу може відбуватися за допо-
могою експертних оцінок, індексу Херфіндела—Хіршмана (ННІ),
моделі «Дженерал-Електрік — МакКінсі», «аналізу закріплення»
за BZB, матриці «Скандстрат» тощо.

Оцінивши ринкову позицію бізнесу, необхідно розробити стра-
тегію, яка буде захищати ринкові позиції суб’єкта господарюван-
ня. Управління ринковою позицією бізнес-організації базується
на розробленні та ефективній реалізації зваженої, обґрунтованої
конкурентної стратегії, яка передбачає забезпечення конкурент-
них переваг на тривалий період.

На підприємстві необхідним є формування «стратегічного на-
бору» (система стратегій різного типу на певний проміжок часу),
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що відбиває специфіку функціонування та розвитку суб’єкта, цілі
діяльності, перспективи галузі, особливості зовнішнього середо-
вища.

В таблиці 3.2 наведено основні стратегії розвитку, які викори-
стовують бізнес-організації з метою забезпечення ринкової без-
пеки.

Таблиця 3.2
БАЗОВІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Група
стратегій

Мета та умови
застосування Конкретні стратегії

С
тр
ат
ег
ії

ск
ор
оч
ен
ня — застосовуються для перегрупування наявних потужностей піс-

ля тривалого зростання або у зв’язку з необхідністю підвищення
ефективності, коли спостерігаються кардинальні зміни в еконо-
міці. Використовуються для відновлення бізнесу

Зниження витрат — щоб підвищити
ефективність використання ресурсів,
необхідно визначити ті напрями, де ви-
трати можуть бути знижені, доходи збіль-
шені й гранично використаний синерге-
тичний потенціал

Скорочення активів — перегляд роз-
мірів і рівня використання активів для
перерозподілу матеріальних ресурсів і
персоналу відповідно до нових сегмен-
тів ринку (висока гнучкість)

С
тр
ат
ег
ії 
ро
зк
ру
чу
ва
нн
я

аб
о 
зр
уш

ен
ь

— використовуються
для зупинки процесу
зниження обсягу про-
дажу, шляхом інвес-
тування капіталу й ре-
сурсів або самофінан-
суванням окремих на-
прямів діяльності. За-
стосовуються тільки
до видів бізнесу з гар-
ним потенціалом рен-
табельності або з на-
явними ліквідними
активами Збільшення доходів — збереження ін-

вестицій на рівні, необхідному для під-
тримки відповідних обсягів діяльності
та максимізація прибутку. Зростання
рентабельності за рахунок кваліфікова-
ної сегментації ринку й ефективного ви-
користання наявних активів

Стратегія внутрішньої стабілізації
означає поступове нарощування ефек-
тивності в деяких або у всіх функціона-
льних сферах. Підприємство орієнтуєть-
ся на вдосконалювання вже здійснюва-
них операцій

С
тр
ат
ег
ія

 с
та
бі
лі
за
ці
ї — підприємство на-

цілене на поступове
поліпшення операти-
вної діяльності, про-
довжуючи працюва-
ти згідно зі своєю
місією

Стратегія зовнішньої стабілізації —
спрямована на збереження досягнутої
ринкової частки
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Закінчення табл. 3.2
Група

стратегій
Мета та умови
застосування Конкретні стратегії

Стратегія зовнішньої економії — ба-
зується на продажі або згортанні части-
ни бізнесу. Цей вид стратегій викорис-
товують у разі тимчасового розв’язання
специфічного кола проблем

С
тр
ат
ег
ії 
ек
он
ом

ії

— поліпшення за до-
помогою ліквідації
збиткових або мало-
вигідних операцій у
рамках діючих цільо-
вих настанов; припи-
нення виробництва
деяких товарів; відмо-
ва від окремих тех-
нологій

Стратегія внутрішньої економії — ос-
новна увага приділяється скороченню ви-
трат шляхом ліквідації малорентабель-
них виробничих ліній або потужностей

Конгломератна диверсифікованість —
розширення за рахунок виробництва
технологічно нових продуктів
Горизонтальна диверсифікованість —
зростання на існуючому ринку за раху-
нок нової продукції, що вимагає особ-
ливої технологіїС

тр
ат
ег
ії

ди
ве
рс
иф

ік
ов
ан
ог
о

зр
ос
та
нн
я

— застосовуються за
неможливості розви-
ватися на певному
ринку з цим продук-
том

Центрована диверсифікованість —
пошук нових можливостей в існуючому
бізнесі для виробництва нової продукції.
Зворотна вертикальна інтеграція —
розвиток підприємства за рахунок при-
дбання або посилення контролю над по-
стачальниками, за рахунок створення
дочірніх структур, що здійснюють по-
стачання

С
тр
ат
ег
ії

ін
те
гр
ов
ан
ог
о

зр
ос
та
нн
я

— припускають роз-
ширення бізнес-про-
цесів через додаван-
ня нових структур,
придбання власності
й розширення зсере-
дини Пряма вертикальна інтеграція —

придбання або посилення контролю над
структурами, що перебувають між під-
приємством і кінцевим споживачем, тоб-
то над системами розподілу й продажу
Стратегія розвитку ринку — передба-
чає пошук нових позицій для вже вироб-
леного продукту
Стратегія посилення позиції — завою-
вання кращих позицій на цьому ринку з
цим продуктом

С
тр
ат
ег
ії

ко
нц
ен
тр
ов
ан
ог
о

зр
ос
та
нн
я

— пов’язані зі змі-
ною продукту або
ринку. Підприємство
намагається поліпши-
ти свою продукцію
або почати вироб-
ництво нової з одно-
часним пошуком мож-
ливостей поліпшення
положення на ринку
чи переходу на новий
ринок

Стратегія розвитку продукту — вироб-
ництво нового продукту та його реаліза-
ція на вже освоєному ринку
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Одним з найпоширеніших на сьогодні стратегічних напрямів є
оборонна позиція. Це пояснюється складною економічною ситуацією,
кризовими явищами в економіці, що не обійшли більшість підпри-
ємств. Мета оборонної стратегії полягає в зниженні ризику бути ата-
кованим конкурентами або перенести активні дії конкурентів з най-
меншими втратами. Хоча оборонна стратегія не посилює конкурент-
ної переваги компанії, вона дозволяє створювати «оборонні споруди»
навколо конкурентної позиції і зберігати конкурентну перевагу.

Протягом 70—80-х років XX століття дослідниками були запро-
поновані різні моделі формування стратегії розвитку бізнесу, які ви-
користовуються й тепер, допомагаючи оцінювати перспективи та
встановлювати можливості досягнення запланованих результатів1.

Вочевидь, що найповнішу інформацію щодо конкурентних
позицій підприємства на цільовому ринку можна одержати, за-
стосовуючи одночасно кілька методів оцінювання (рис. 3.2).

Загалом, конкурентоспроможність підприємства та його потен-
ціалу, як дієвий засіб захисту ринкової позиції бізнесу, досяга-
ється цілою низкою компетенцій, умов та переваг, а саме:

• високою гнучкістю, здатністю швидко реагувати на асортимен-
тні зрушення у попиті покупців, постійним оновленням продукції;

• наявністю високотехнологічного виробництва, здатністю за-
безпечити потрібну якість продукції (робіт, послуг) за мінімаль-
них витрат;

• необхідним рівнем та якістю післяпродажного сервісу про-
дукції з урахуванням зростаючих вимог покупців;

• вмінням оперативно впливати на витрати виробництва;
• ефективною системою управління підприємством, яка орієнто-

вана на забезпечення конкурентних переваг та здатна реагувати на
зміни зовнішнього та внутрішнього середовища в реальному часі.

Характеризуючи поняття конкурентоспроможності підприємств,
М. Портер підкреслює, що вони повинні мати сильні конкурентні
переваги. Останні можуть бути двох видів: нижчі витрати (відби-
вають здатність фірми розробляти, випускати й продавати порів-
нянний товар з меншими витратами, ніж конкуренти) та диферен-
ціація товарів (здатність забезпечити покупця унікальною й біль-
шою цінністю у вигляді нової якості товару, особливих споживчих
властивостей або післяпродажного обслуговування). Будь-яка дію-
ча стратегія повинна приділяти увагу обом типам конкурентних
переваг. Крім цього, є ще одна важлива змінна величина, що ви-
значає позицію конкурентоспроможності, — сегментування.
                     

1 Протасов В. Ф. Анализ деятельности предприятия (фирмы): производство, эконо-
мика, финансы, инвестиции, маркетинг. — М.: Финансы и статистика, 2003 . — 536 с.
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У різних секторах ринку потрібні різні стратегії й різні здат-
ності, відповідно й джерела конкурентних переваг у різних сек-
торах ринку теж досить різні1. Для виявлення й утримання висо-
ких конкурентних позицій підприємства на ринку необхідно
створити механізм забезпечення конкурентних переваг підприєм-
ства. Цього можна досягти, якщо використовувати напрями, сут-
ність яких розкрито в табл. 3.3.

Таблиця 3.3
НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

Напрям Характеристика

Виокремлення меж
ринку, на якому
функціонує підпри-
ємство, виявлення
найвагоміших кон-
курентів

дає можливість цілеспрямовано проводити наступні
аналітичні процедури. Вивчення конкурентів дозво-
лить побудувати ефективнішу модель поведінки під-
приємства на ринку, надасть необхідну інформацію
для пошуку засобів протидії як у тактичному, так і в
стратегічному аспектах

Діагностика цілей
та намірів конку-
рентів

дозволяє виявити ступінь їх задоволення поточною
позицією на ринку, передбачити можливість зміни іс-
нуючого розташування сил.
Передусім необхідно виявити: намагається конкурент
бути лідером на ринку або йти за лідером; чи є під-
приємства, що намагаються імітувати діяльність кон-
курента? чи має підприємство-конкурент традиції в
реалізації будь-яких цілей стосовно якості, дизайну
продукції (робіт, послуг), цінової політики? в чому
полягають позиції конкурентів щодо ризику у фінан-
совій сфері діяльності? до якого типу належить струк-
тура управління підприємством і як вона сприяє реалі-
зації таких ключових рішень, як ціноутворення, зміна
номенклатури продукції?

Проведення марке-
тингового аналізу

суть маркетингового аналізу якого полягає у вивчені
попиту на даний вид товару (послуги, робіт). Прове-
дення аналізу попиту на продукцію є дуже важливим
для підприємства тому, що від нього залежать обсяг
продажу, середній рівень цін, виручка від реалізації
продукції, сума отриманого прибутку.

Вивчення цінової
політики підприєм-
ства

аналізуючи цінову політику і встановлюючи початко-
ві ціни треба враховувати тип ринку: чиста конкурен-
ція, монополістична конкуренція, олігополістична
конкуренція або чиста монополія.
Політика цін залежить також від цілей, яких підпри-
ємство намагається досягти: виживання підприємства,
максимізація прибутку, вихід у лідери за показниками
частки ринку, захоплення певної частки ринку тощо

                     
1 Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. —

М., 2000. — 256 с.
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Важливим кроком при розробленні стратегії забезпечення кон-
курентоспроможності потенціалу є створення на підприємстві
комплексної системи управління конкурентоспроможністю (КСУК).

Вона складається з органічно взаємопов’язаних програмно-
цільових комплексних блоків (елементів), що відображають не-
обхідні організаційно-економічні й техніко-технологічні заходи,
вжиття яких забезпечує результативне здійснення управлінських
рішень у цій сфері1. Основні напрями забезпечення конкуренто-
спроможності підприємства подано на рис. 3.3.
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Рис. 3.3. Напрями забезпечення конкурентоспроможності підприємства
з позицій його економічної безпеки

                     
1 Катков В. В. Концепция управления конкурентоспособностью предприятия про-

мышленности // Инновации. — 2003. — № 10. — С. 41—45.
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Всі блоки цієї системи, утворюючи певну цілісність, об’єднані
єдиним принципом — кожний з них сприяє розв’язанню пробле-
ми підвищення конкурентних можливостей підприємства, зміц-
нення його позицій на світовому і внутрішньому ринках, досяг-
нення сталого розвитку за рахунок створення і підтримки довго-
строкових конкурентних переваг. Кожен з блоків, у свою чергу,
розглядається як система, що включає багатоманітні системоутво-
рюючі компоненти.

Така структуризація дозволяє здійснювати цілеспрямований
системний пошук шляхів поєднання усіх компонентів організа-
ційно-економічного забезпечення внутріфірмового менеджменту
з метою концентрації зусиль і керуючого впливу на фактори, які
визначають потенціал підприємства, здатний забезпечити підви-
щення його конкурентних можливостей.

Проте, варто не лише забезпечувати конкурентоспроможність
підприємства, а й ефективно захищати завойовані ринкові позиції.

До основних способів захисту ринкової позиції бізесу нале-
жать: впровадження нових маркетингових програм, розвиток
конкурентних переваг, захист бренду, вертикальна інтеграція.

Впровадження нових маркетингових програм. У складний еко-
номічний період маркетинг повинен посилювати свій вплив, якіс-
но змінюючись. А це означає, що неефективні маркетингові прог-
рами мають бути ідентифіковані й зупинені. Витрати на неефектив-
ний маркетинг коштують занадто дорого для підприємства, адже
враховувати слід не лише прямі витрати, а й недоотриманий при-
буток. Покращення маркетингових програм означає і покращення
ефективних програм, які дають змогу отримати вищу віддачу —
посилити ринкові позиції через підвищення лояльності спожива-
чів, рівня обізнаності, посилити конкурентні переваги, тощо.

Розвиток конкурентних переваг. Є кілька шляхів розвитку
конкурентних переваг, зокрема:

1) розширення номенклатури продукції для того, щоб запов-
нити вільні ринкові ніші;

2) розроблення виробів, аналогічних до тих, що виготовляють
конкуренти — як вже репрезентованих на ринку, так і не пред-
ставлених;

3) пропонування моделей, близьких до продукції конкурентів
за більш низькими цінами;

4) підписання з дилерами і дистриб’юторами договорів, щоб
відтіснити конкурентів від їх мережі розподілу;

5) гарантування дилерам і дистриб’юторам відчутних знижок,
щоб перешкодити їм вступати в контакт з іншими постачальниками;
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6) пропонування безкоштовного або за низькою ціною на-
вчання споживачів;

7) вжиття заходів щодо збереження попиту покупців на свою
продукцію;

8) збільшення обсягів продажу в кредит;
9) скорочення часу поставки запчастин;

10) патентування власних технологій;
11) захист власних ноу-хау;
12) підписання ексклюзивних контрактів з кращими постачаль-

никами;
13) придбання сировини у великих обсягах, щоб не допустити

до неї конкурентів;
14) відмова від постачальників, які працюють з конкурентами;
15) постійний контроль за товарами та діями конкурентів.
Захист бренду. Бренд — це актив, який не лише підтримує біз-

нес у складний період, а й слугує ключем до майбутнього страте-
гічного успіху. Існує дуже серйозна небезпека, що ринок розви-
ватиметься в напрямі універсалізації продуктів, тому що всі брен-
ди ставитимуть наголос на ціну та атрибутивні характеристиках
своїх товарів. Бачення бренду повинно підтримуватися систе-
мою, яка не дасть можливість реалізувати програми, що не відпо-
відають йому (off-brand programs).

Важливо захистити лояльних споживачів, які є чи не найваж-
ливішим активом бренду. Збільшення інвестицій у їхню задово-
леність принесе вигоду в довгостроковій перспективі. Адже після
стабілізації економічної ситуації саме вони стануть тією платфор-
мою, на якій буде відбудовуватися бренд.

Найкращим способом захисту бренду є його реєстрація. Основ-
ні правові норми охорони товарних знаків були закріплені на
міжнародному рівні в Паризькій конвенції з охорони промисло-
вої власності ще в 1883 році.

Звичайно, зареєстрована торгова марка ще не є брендом, про-
те, реєстрація запобігає більшості проблем функціонування на
ринку і сприяє захисту інтелектуальної власності підприємства,
до якої належить бренд.

Вертикальна інтеграція. Основною причиною для інвестуван-
ня коштів компанії у вертикальну інтеграцію є посилення позиції
бізнесу. Якщо вертикальна інтеграція не веде до значного зни-
ження витрат компанії або отримання додаткової конкурентної
переваги, вона не є стратегічно виправданою і немає сенсу вкла-
дати в неї кошти.
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Інтеграція «назад» приводить до зниження витрат тоді, коли не-
обхідний обсяг виробництва настільки великий, що забезпечує таку
ж економію на масштабах виробництва, як і в постачальників.

До недоліків вертикальної інтеграції можна віднести такі:
• інтегровані фірми мають тенденцію повільніше адаптуватися

до нових технологій, оскільки це пов’язано з великими витратами;
• інтеграція обмежує фірму щодо свободи вибору постачаль-

ників;
• вертикальна інтеграція призводить до проблем, пов’язаних з

балансуванням потужностей на кожному етапі в ланцюжку цін-
ностей;

• інтеграція «вперед» або «назад» вимагає різних навичок і
ділових здібностей.

Таким чином, у стратегії вертикальної інтеграції можуть бути
як сильні, так і слабкі сторони. Який напрям і який масштаб ін-
теграції вибрати, залежить від відповіді на такі запитання:

• Чи здатна інтеграція поліпшити стратегічно важливі ділянки
роботи компанії?

• Як вона впливає на капітальні витрати, гнучкість і швид-
кість реакції у відповідь, адміністративні витрати?

• Чи здатна вона створити конкурентну перевагу?
Отже, ринкова позиція, яку підприємство посідає у своїй галу-

зі згідно з результатами діяльності, потребує захисту. Метод за-
хисту бізнес-структура обирає відповідно до власної ринкової по-
зиції та специфіки діяльності. Проте їх об’єднує стратегічне спря-
мування, необхідність довгострокового планування і системного
підходу до аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища, зок-
рема конкурентного потенціалу і конкурентних переваг. Основ-
ною метою захисту ринкової позиції є не оборонні стратегії, а
прагматичні наступальні дії щодо втримання існуючої чи завою-
вання привабливішої ринкової позиції.

3.3. Тіньовий бізнес та недобросовісна конкуренція
в контексті економічної безпеки підприємства

Досвід багатьох країн свідчить, що тіньовий сектор економіки
істотно впливає на всі сторони економічної діяльності, знижуючи
рівень економічної безпеки суб’єктів господарювання. Масштаби
тіньового бізнесу кожної держави залежать від конкретних умов,
що склалися в ній у певному періоді розвитку економіки. Захід-
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ними науковцями підраховано, що сьогодні в структурі економі-
ки розвинених країн частка тіньової економіки становить від 5 до
15 відсотків ВВП. Зокрема, в Чехії — 18 %, Росії — 40 %, в
Україні в 2009 році за оприлюдненими даними — понад 50 % ре-
ального ВВП.

Дослідження показують, що частка тіньової економіки в 40—
50 % вже є критичною. На цьому рівні вплив нерегульованих
державою факторів стає настільки відчутним, що суперечності
між легальним і тіньовим секторами спостерігаються практично
в усіх сферах життєдіяльності суспільства, спричинюючи зни-
ження рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання до
граничного рівня і нижче.

Функціонування тіньової економіки завжди здійснюється за
достатньо лояльного ставлення владних структур до неї. Достовір-
ність цього твердження обумовлюється такими особливостями
тіньової економіки:

• тіньова економіка зароджується в надрах нормативно-право-
вого поля, коли встановлені державою регулюючі засоби не відпо-
відають дії об’єктивних економічних законів або не мають надій-
них механізмів контролю за дотриманням чинного законодавства;

• зародження й поширення тіньової економіки вказує на тер-
пимість держави до цього явища, що виникає внаслідок неузго-
дженості намірів і дій різних гілок влади, прорахунків або викрив-
лень державної політики щодо розвитку окремих сфер, персональ-
ної заінтересованості можновладців у певних діях:

• приховування від держави результатів економічної діяльно-
сті однієї людини, або групи людей, що дає змогу їм не сплачува-
ти податків та інших нарахувань на собівартість і прибуток, чим
завдається значна шкода державі у формуванні бюджету;

• функціонування тіньової економіки ґрунтується на безоплат-
ному використанні суспільної власності: основних фондів, води,
сировини, енергоносіїв, шляхів сполучення, трудових ресурсів (і,
передусім, висококваліфікованих кадрів), які користуються дер-
жавною освітою, охороною здоров’я, культурою, соціальним та
адміністративним захистом поряд з іншими формами державного
впливу і підтримки;

• тіньова економіка слугує збагаченню певного кола людей за
рахунок обкрадання всього суспільства і насамперед за рахунок
джерел, які забезпечують фінансове наповнення державного бю-
джету.

Необхідно зазначити, що єдності думок фахівців щодо одно-
значного визначення сутності тіньової економіки немає. Різні
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трактування поняття «тіньова економіка»,що зустрічається в за-
рубіжній і вітчизняній літературі наведено в табл. 3.4.

Таблиця 3.4
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА»

Визначення Джерело
До тіньової економіки належить уся
економічна діяльність, що з будь-яких
причин не враховується офіційною ста-
тистикою і, результати якої не входять
до валового національного продукту

Feige O. E. How Big is the
Irregular Economy? — Fhelienge,
1979. — p. 22

Тіньова економіка — будь-яка прихова-
на від державного обліку економічна ді-
яльність

Козлов Ю. Теневая экономика
и преступность // Вопросы эко-
номики. — 1999. — № 3. —
С. 120—127

Тіньова економіка — незареєстрована в
державних органах і тому неконтрольо-
вана індивідуальна трудова діяльність

Сергеев А. Альтернатива: выбор
пути. Перестройка управления и
горизонты рынка. — М., 1980. —
462 с.

Тіньова економіка — вид економічної
діяльності, що здійснюється незаконно
або з порушенням закону з метою не-
трудового збагачення

Егоров М. Теневая экономика //
Известия Академии наук СРСР.
Серия экономическая. — 1990. —
№ 2

Тіньова (підпільна) економіка — не дек-
ларована економічна діяльність, до якої
відносять не протизаконні у принципі
види діяльності, про які не повідомля-
ють у податкові органи (наприклад,
продаж уживаних речей або послуги
друзям), а також незаконні види діяль-
ності (наприклад, збут наркотиків, азарт-
ні ігри тощо)

Пол А. Самуэльсон. Экономика /
Пер. с англ. — М.: БИНОМ, Ла-
боратория Базовых знаний,
1997.— 796 с.

До тіньової економіки треба відносити
всі справді антисоціальні явища, які де-
формують стосунки в економіці

Улыбин К. А. Теневая экономика:
знакомая незнакомка // Изв.АН
СССР.Сер.ЭК. — 1990. — № 2.
— с. 94—101

Тіньова економіка — механізм зворот-
ного зв’язку, який сигналізує про те, що
поставлена державою мета та методи її
реалізації не відповідають інтересам біль-
шості населення

Малигін А. В тіні розвинутого со-
ціалізму // Вінницькі вісті — 2-й
випуск травня 1991 р.

Тіньова економіка — підпільне вироб-
ництво або гра на деформованих еконо-
мічних відносинах систем розподілу та
обміну, або чогось подібного, що стосу-
ється кризового стану господарства, або
близького до нього, а не суспільства
взагалі

Калганов А., Бузгалин А. Бандок-
ратия в зеркале политической
экономики // Общественные нау-
ки. — 1990. — № 4. — С. 66—82
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Таким чином, тіньовий бізнес — це господарська діяльність
економічних суб’єктів (фізичних і юридичних осіб), що не врахо-
вується, не контролюється й не оподатковується державою і (або)
спрямована на отримання доходу через порушення чинного зако-
нодавства.

Можна виокремити чотири складові тіньового бізнесу:
1) неприхована від державних органів економічна діяльність,

але з ряду об’єктивних і суб’єктивних причин не врахована, не
контрольована і не оподаткована державою;

2) легальна економічна діяльність, у процесі якої відбувається
повне або часткове ухилення від сплати податків, зборів, штрафів
та інших обов’язкових платежів, а також порушення її державної
регламентації (тобто суб’єкт тіньової економічної діяльності отри-
мує додатковий дохід через порушення чинного податкового та
іншого законодавства, що регламентує економічну діяльність);

3) незаконна навмисно приховувана від державних органів
економічна діяльність;

4) діяльність, спрямована на отримання доходу за допомогою
скоєння чи сприяння скоєнню злочинів, що спричинюють кримі-
нальну відповідальність.

Види тіньової економічної діяльності суб’єктів підприємницт-
ва зображено на рис. 3.4.

Тіньовий бізнес

«Неформальний бізнес»
Нерегламентоване дер-
жавою виробництво то-
варів і надання послуг

«Підпільний бізнес»
Порушення в межах

дозволеної економічної
діяльності

«Незаконний бізнес»
Здійснення заборонених

видів діяльності

• Виробництво в умовах
домашнього господарства
• Надання послуг на не-
постійній основі
• Здавання квартир, га-
ражів  в оренду
• Невеликі підробітки
• Репетиторство

• Нелегальне виробницт-
во офіційно дозволених
товарів, послуг
• Ухилення від сплати
податків, зборів та ін-
ших обов’язкових пла-
тежів у межах офіційної
економіки
• Валютно-фінансові
порушення і махінації

• Кримінальний проми-
сел
• Розкрадання
• Шахрайство
• Рекет
• Корупція

Рис. 3.4. Види тіньової економічної діяльності
суб’єктів підприємництва
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Тіньові операції можуть здійснюватися на основі багатоступін-
чатих схем, які передбачають наявність складних комбінацій з
участю різних суб’єктів тіньової економічної діяльності (держ-
установ, фірм, громадян).

Тіньова економіка сприяє недобросовісній конкуренції, ство-
рює для неї передумови.

Недобросовісна конкуренція — це порушення правил і норм
конкуренції, будь-які дії суб’єктів господарювання (кола осіб),
які спрямовані на отримання переваг при здійсненні підприємни-
цької діяльності, що суперечать законам України, принципам ді-
лової поведінки, вимогам до добропорядності і можуть заподіяти
матеріальну шкоду чи шкоду діловій репутації конкурента.

Одним із видів недобросовісної конкуренції є адміністратив-
на, яка ґрунтується на використанні «адміністративного ресур-
су», лобіюванні інтересів бізнесу тощо. Під цим зазвичай розумі-
ється порушення державними посадовими особами своїх повно-
важень, тобто корупція.

До методів недобросовісної конкуренції відносять такі1:
• фізичні (нанесення шкоди майну конкурента);
• економічні (блокування поставок, каналів збуту, фінансових

потоків);
• адміністративні (лобіювання інтересів бізнесу);
• інформаційні («чорний PR» — інформаційна атака конку-

рента).
Економічні методи недобросовісної конкуренції проявляються

в недобросовісному обмеженні конкуренції через створення штуч-
них бар’єрів входження на ринок. Серед бар’єрів необхідно виді-
лити такі:

1) порівняльна або помилкова інформація і реклама;
2) дискредитація суб’єкта господарювання. Некоректне порів-

няння суб’єктом господарювання товарів, що виробляться або ре-
алізуються ним з товарами конкурентів;

3) купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг з
примусовим асортиментом;

4) схилення до бойкоту суб’єкта господарювання;
5) схилення постачальника до дискримінації покупця (замов-

ника);
6) схилення суб’єкта господарювання до розірвання договору

з конкурентом;
                     

1 Гончарук В. А. Алгоритмы преобразований в бизнесе / Гончарук В. А. — М., 2001 /
www.goncharuk.ru/books/ — С. 157.
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7) підкуп працівника постачальника;
8) підкуп працівника покупця;
9) досягнення неправомірних переваг у конкуренції;

10) продаж товару з незаконним використанням результатів ін-
телектуальної діяльності і прирівняних до них засобів індивідуа-
лізації юридичної особи, індивідуалізації продукції, виконання ро-
біт, послуг;

11) здобуття, використання, розголошування науково-техніч-
ної, виробничої або торговельної інформації, у тому числі комер-
ційної таємниці, без згоди її власника;

12) демпінг;
13) таємна змова на торгах;
14) створення таємних картелів;
15) блокування вендорів, тобто практика, коли постачальник

товарів чи послуг створює споживачеві перешкоди щодо зміни
постачальника або взаємодії з продуктами інших постачальників.
До відповідальності постачальників, що використовують цю прак-
тику, залучають нечасто. Один з відомих випадків — судовий
процес Єврокомісії проти корпорації Microsoft.

Інформаційні атаки або «чорний PR» — будь-які інформаційні
атаки спрямовані на руйнування бізнесу, іміджу, корпоративних
зв’язків, тощо. Їх мета — витіснення конкурентів, послаблення
позицій конкурентів, зниження рівня збуту товарів та послуг
конкурентів, руйнування бізнес-зв’язків конкурента, рейдерська
атака, «недружнє» злиття та поглинання.

Принципи «чорного PR»:
1) не потрібно критикувати конкурента. Зазвичай досить ви-

кликати сумнів. Потрібно породити сумніви в якійсь життєво важ-
ливій якості конкурента, а не намагатися повністю дискредитува-
ти цю якість;

2) не потрібно викривати безпосередньо — потрібно породжу-
вати невпевненість споживача в корисних якостях конкурента.
Краще якщо негативна думка про конкурента виникне в цільовій
аудиторії як її власні висновки, а не унаслідок вашої інформації.

До методів боротьби з інформаційними атаками належать: про-
філактика можливого конфлікту, створення компромісного варі-
анта, прихований підкуп, маскування подій, що сталися, відвер-
нення уваги.

Проблему неформального сектора економіки не можна вважа-
ти такою, що здатна сама собою розв’язатися у процесі економіч-
них реформ. Тому без дійового державного впливу на ці процеси
тіньовий сектор економіки не буде подолано.
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До сильних сторін тіньового бізнесу належать:
1) недостатність контролю та інші фактори, що унеможлив-

люють доведення незаконності дій, роблять тіньовий бізнес не-
помітним й недосяжним для владних структур;

2) висока мотивація здійснення тіньової економіки;
3) висока прибутковість цієї сфери, завдяки якій відбувається

концентрація капіталу в масштабах, здатних впливати не тільки
на економічне, а й на політичне життя суспільства, справляти
тиск на посадових осіб, створювати сприятливі нормативно-
правові засади реалізації власних вузькокланових інтересів;

4) значна мобільність тіньового бізнесу порівняно з офіційним.
До слабких сторін тіньового бізнесу відносять:
• розрізненість бізнес-структур, орієнтація їх на реалізацію

уособлених, вузькоспрямованих інтересів, які не збігаються, а
нерідко й суперечать не тільки загальнодержавним інтересам, а й
інтересам окремих суб’єктів господарювання;

• висока конкуренція між її суб’єктами за сфери впливу.
Існуюча думка про те, що цей сектор економіки не відіграє

суттєвої ролі в національних економічних системах, є слушною
лише для економічно розвинених країн. У державах із слабороз-
виненою економікою, а також у країнах, які переживають соціаль-
но-економічні кризи, ці сектори економіки є вельми суттєвими.

Україна має певні особливості організації та поширення ті-
ньової економіки:

1) значне зрощення владних структур із тіньовими;
2) недоліки нормативно-правового поля та значна кількість

можливих механізмів здійснення тіньових операцій;
3) відсутність чіткої межі між офіційним та неофіційним сек-

торами;
4) корумпованість окремих державних службовців контролю-

ючих служб: державної податкової інспекції, органів санепідем-
контролю, служб пожежної безпеки, митної служби та інших;

5) низька ефективність викриття у засобах масової інформації
щодо зловживань службовим становищем посадовими особами.

Оцінювання масштабів тіньової діяльності є головним завдан-
ням дослідження цієї проблеми і має спиратися на власну методич-
ну основу. Проте в Україні не має офіційної та загальновизнаної
методики комплексного оцінювання масштабів тіньової економіч-
ної діяльності в цілому і її різновидів на макро- та мікрорівні1.
                     

1 Симоненко В. К. Регионы Украины. Проблемы развития / Симоненко В. К. — К.:
Наукова думка, 1997. — С. 263.
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До методів розрахунку обсягів тіньової економіки на основі
огляду публікацій західних науковців відносять мікрометоди (пря-
мі методи) і макрометоди (опосередковані методи).

До макрометодів належать:
1. Метод, що ґрунтується на виявленні розбіжностей різних

статистичних баз даних:
• порівняння доходів, розрахованих різними способами;
• порівняння зареєстрованих доходів і видатків.
2. Метод за показником зайнятості базується на припущенні,

що зниження офіційного сектору економіки зумовлено переливом
трудових ресурсів у неофіційний, тобто в тіньовий сектор економіки.

3. Монетарні (грошові) методи:
• аналіз попиту на готівку;
• питома вага позабанківського обігу готівки;
• аналіз та вивчення обсягів грошових операцій, угод.
4. Структурний метод базується на підрахуванні розмірів ті-

ньової економіки в різних сферах виробництва з наступними зве-
деними підрахунками всієї частки тіньових доходів у валовому
національному продукті.

5. Метод м’якого моделювання ґрунтується на врахуванні і зі-
ставленні таких факторів, як: рівень оподаткування; етика стосов-
но сплати податків, рівень державного регулювання; рівень зай-
нятості; тривалість робочого тижня; чисельність іноземних пра-
цівників.

До мікрометодів відносять:
1. Аналіз записів у податкових книгах, суть якого полягає у

вивченні документації щодо обліку осіб, які ухилились від сплати
податків.

2. Опитування населення та експертів з постановкою запитань
про участь у неформальній економічній діяльності, про оплату
неофіційних послуг.

Вітчизняними науковцями-економістами пропонуються такі ме-
тодики визначення розмірів (масштабів) тіньової економіки:

 соціологічні методи (опитування; обстеження);
 статистичні методи (аналіз розбіжностей даних офіційної

статистики; оцінка нарахованої вартості складових ВВП);
 монетарні методи (аналіз попиту на готівкові гроші, аналіз

обсягів грошових операцій);
 структурні (галузеві) методи (експертний метод; метод до-

мінування, метод зіставлення галузей);
 спеціальні методи (метод дослідження зайнятості; метод

стійких взаємозв’язків, метод Палермо тощо).
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Соціологічні методи оцінювання розмірів тіньової економіки
грунтуються на проведенні опитувань населення, експертиз, ви-
біркових обстежень суб’єктів економічної діяльності, а також на
аналізі податкових перевірок і даних правоохоронних органів.
При проведенні опитувань припускається, що частина респонден-
тів є активними чи пасивними учасниками тіньової економічної
діяльності. На основі отриманих даних оцінюються складові ті-
ньового сектору країни або регіону. Ці методи здебільшого ма-
ють тенденцію недооцінювати розміри тіньової економіки, бо
побудовані на неповній інформації, спричиненій відмовою насе-
лення брати участь в обстеженнях, або навмисним перекручуван-
ням кількісних та якісних показників, приховуванням частини
доходів з метою запобігання їх оподаткування.

В основі статистичних методів лежить використання систе-
ми національних рахунків або інших даних, що формуються за
допомогою офіційної статистики. Зокрема, метод аналізу розбіж-
ностей даних офіційної статистики базується на припущенні, що
перевищення витрат над офіційно визначеними доходами чи різ-
ниця між реальними (з урахуванням тіньових компонентів) і офі-
ційними доходами є показником тіньової економіки. При засто-
суванні методу розбіжностей аналізується різниця між ВВП, об-
численим як сукупний дохід від виробничої діяльності, і загаль-
ними витратами на купівлю товарів і послуг. Наявність згаданого
сектору спричинює перевищення витрат над офіційними дохода-
ми через використання при купівлі товарів і послуг неврахованих
доходів.
Метод неврахованої вартості ґрунтується на оцінюванні вар-

тості, яка не враховується в окремих компонентах ВВП. За цим
методом проводиться перевірка достовірності офіційних обчис-
лень створення і використання ВВП, простежується зміна вартіс-
них показників у процесі створення доданої вартості з урахуван-
ням зміни обсягів продукції, що випускається в натуральному
виразі.
Монетарні методи є основними методами оцінювання масш-

табів тіньової економіки, за допомогою яких аналізуються різні
аспекти, пов’язані з попитом на гроші, зокрема готівкові, обігом і
формами використання грошової маси. Найчастіше оцінки тіньо-
вої економіки отримують за допомогою методів, що базуються на
аналізі попиту на готівкові гроші. При цьому робиться припу-
щення, що при проведенні тіньових операцій в основному вико-
ристовуються готівкові гроші. Тоді збільшення попиту на готів-
кові гроші в обчислюваному періоді порівняно з певним рівнем
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базового періоду служить індикатором зростання тіньової еконо-
міки.
Структурні (галузеві) методи ґрунтуються на використанні

інформації щодо розмірів тіньового сектору в різних сферах еко-
номічної діяльності. За допомогою експертного методу на основі
наявної інформації експертним шляхом визначаються розміри ті-
ньової економіки в кожній галузі виробництва товарів і надання
послуг.
Метод «домінування» ґрунтується на припущенні відповідно

до якого внесок деяких галузей (секторів) у тіньову економіку є
значно вищим за інші. Виходячи з цього, оцінюються масштаби
тіньової економічної діяльності тільки в межах цих галузей (сек-
торів).
Метод зіставлення галузей базується на припущенні, за яким

рівні тінізації окремих галузей є пропорційними рівню тінізації
всієї економіки, і зміни співвідношень галузевих рівнів тінізації є
незначними.

Окрему групу методів становлять спеціальні методи. Зокрема,
метод оцінювання, за показником зайнятості ґрунтується на при-
пущенні, згідно з яким зниження офіційного рівня зайнятості
(зростання рівня безробіття) викликає переміщення робочої сили
з офіційного сектору до тіньового. Помітним недоліком цього
методу є те, що на зайнятість впливає багато чинників, серед них
і ті, що безпосередньо не стосуються тіньової економіки.

Для України складним завдання є визначення рівня зайнятості
в офіційній економіці, складним саме через існуюче приховане
безробіття. Враховуючи ці обставини, можна зробити висновок,
що оцінки, отримані за допомогою показника зайнятості, в умо-
вах України будуть заниженими.
Метод «Палермо» базується на міжрегіональних зіставленнях

фактичного споживання з величиною оголошеного доходу. Роз-
рив між цими величинами в «Палермо» буде більшим, ніж у ін-
ших регіонах (під «Палермо» розуміють місце, де найбільше по-
ширена тіньова економіка). Порівнюючи величину розриву в
«Палермо» з її розмірами в інших регіонах, отримують наближе-
ну оцінку доходу від тіньової економічної діяльності. Потім бе-
реться певна середня його величина, на основі якої отримують
оцінку, що репрезентує рівень тіньової економіки для країни в
цілому.
Метод стійких взаємозв’язків ґрунтується на врахуванні вза-

ємозв’язків між офіційним ВВП і певною змінною (наприклад
споживання електроенергії), пов’язаною з більшістю галузей
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економіки. Як змінна може використовуватися споживання води,
газу та інших енергоносіїв. Цей метод передбачає визначення об-
сягів тіньової економіки як різниці між реальним (з урахуванням
тіньової економіки) і офіційним (за даними Держкомстату) ВВП.
При цьому реальний ВВП розраховується через показник пито-
мого енергоспоживання.

За останні роки процеси тінізації в економіці України набули
критичних масштабів та зумовили розвиток ряду процесів, які
вже загрожують економічній безпеці легального бізнесу та є руй-
нівними за своїм характером і наслідками дії.

3.4. Злиття і поглинання як чинники розвитку
та загрози діяльності підприємства

Інтеграційні процеси стають інструментом, без якого важко
уявити підприємство, що динамічно розвивається. Вони доз-
воляють збільшувати вартість компанії, створювати справді
ефективні бізнес-процеси, отримувати унікальні конкурентні
переваги, посилюючи економічну безпеку, консолідуючись
саме з тією компанією, яка найкраще підходить для визначе-
них цілей. При розгляді альтернатив існуючих методів об’єд-
нання бізнесу різні потенційні варіанти злиттів і поглинань за-
звичай відносять до однієї з категорій за принципом інтеграції.

Поглинання — це загальний термін, що використовується для
опису передавання власності, злиття — вужчий технічний термін
для певної юридичної процедури, яка може стати наступним кро-
ком після процедури поглинання. Поглинання — це процес, за
якого одна корпорація юридично об’єднується з іншою, в резуль-
таті чого компанія-поглинач бере на свій баланс всі активи та
зобов’язання поглиненої корпорації.

В узагальненому викладі існують два види корпоративних по-
глинань: «дружні» і «недружні».

«Дружніми» вважають поглинання за умови, коли два чи біль-
ше підприємств домовляються про співіснування, злиття вироб-
ництва і управлінських структур, перерозподіл власності між
учасниками злиття на договірних засадах, в акціонерних товарист-
вах відбувається нова емісія акцій.

«Недружні» поглинання ще називають захопленнями. Вони,
як правило, переслідують аналогічну мету: отримати перспекти-
вний бізнес у своїй чи спорідненій галузі, ліквідувати чи здобути
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контроль над конкурентом, отримати високі дивіденди чи інші
прибутки. Остаточним результатом поглинання може бути як
зміна керівництва компанією, так і ліквідація самої компанії чи її
реорганізація.

Злиття — це такий тип угоди, коли два або більше підпри-
ємств об’єднуються і формують третю бізнес-структуру, якій
передається майно, права та обов’язки попередників, при цьому
підприємства-ініціатори злиття ліквідуються1. Є кілька класи-
фікацій цього процесу2, що відображені на рис. 3.7 та рис. 3.8.

Синергія

Злиття

Поглинання

це об’єднання двох і більше
рівноправних компаній

це викуп однієї компанії ін-
шою (або захоплення)

Мета

Рис. 3.7. Спільність цілей злиттів та поглинань

Злиття Поглинання

Методи об’єднання бізнесу

Форвардне злиття «Недружні»

«Дружні»Зворотне злиття

Дочірнє злиття

Рис. 3.8. Основні методи об’єднання бізнесу

Зворотне злиття (reverse merger) — така форма злиття, за
якої покупець інтегрується у придбану компанію. Акціонери по-
купця отримують акції придбаної компанії, а акціонерам цієї
компанії виплачується обумовлена компенсація.
Форвардне злиття (forward merger) — вид злиття, за умовами

якого покупець поглинає придбану компанію, а акціонери остан-
                     

1 Енциклопедія корпоративного управління: у 3-х томах / Під ред. І. К. Бондар. —
К.: Видавничий Дім «Корпорація», 2006. — Т. 1. — С. 114.

2 Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник для ВУЗов. — М.: Издательская
группа НОРМА–ИНФРА-М, 1999. — 681 с.
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ньої обмінюють свої акції за попередньо узгодженою ціною ви-
купу. У результаті операції покупець бере на себе всі активи та
зобов’язання придбаної компанії.

Дочірнє злиття (subsidiary merger) — угода, за умовами якої
покупець створює спеціальну дочірню компанію, яка потім зли-
вається з купуємою компанією. За так званого зворотного дочір-
нього злиття (reverse subsidiary merger) така дочірня компанія по-
глинається тієї компанією, яку хоче придбати покупець. За
форвардного дочірнього злиття (forward subsidiary merger) дочір-
ня компанія поглинає компанію, що купується.

Купуючи (зливаючись з) іншою фірмою в тій самій галузі,
здійснюючи тим самим горизонтальну інтеграцію, покупець
зазвичай прагне досягти економії на масштабі в області марке-
тингу, виробництва або розподілу, а також збільшити частку
ринку, поліпшити позиціонування продукту і свою ринкову
позицію.

Переміщаючись «вгору» або «вниз» по виробничому лан-
цюжку, тобто інтегруючись вертикально, покупець прагне при-
дбати постачальника, дистриб’ютора або клієнта. Мета зазвичай
полягає в отриманні контролю над джерелом відсутніх ресурсів
або поставками для цілей виробництва, або контролю над якіс-
тю, а також у поліпшенні доступу до певної клієнтської бази.

Іноді підприємці вбачають стратегічні можливості в галу-
зях, не пов’язаних з основним виробництвом, де вони можуть
заробити на технологіях, процесах виробництва або ресурсах,
вийти на нові ринки, що розвиваються динамічно. У такому
разі здійснюється диверсифікація.

Основні причини, що підштовхують компанії до злиттів і
поглинань, можна підрозділити на такі три групи:

1) внутрішні — прагнення до корпоративної синергії та
скорочення витрат, наприклад:

• придбання нових навичок (високих технологій, добре нала-
годжених організаційних процесів, висококваліфікованого пер-
соналу з навичками, які мають критичне для конкретної органі-
зації значення, в тому числі і з управлінськими навичками, тощо);

• доступ до нових продуктів, патентів, ринків, каналів дис-
трибуції і т. д., що дає змогу більш ефективніше використовувати
наявні в компанії ресурси і навички або успішніше досягати вста-
новлених цілей;

• фінансові причини — наприклад, податкова економія, коли
придбання компанії зі збитками може зменшити прибуток до
оподаткування;
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2) зовнішні — зміни зовнішнього середовища, які знижують
ефективність поточної діяльності компанії і примушують її
шукати нові шляхи розвитку, наприклад:

• зміни в грошовій політиці, загальних темпах економічної
активності, політичні причини та державне регулювання, глоба-
лізація і т. д.;

• поточні зміни в конкретній галузі (наприклад, виникнення
надлишкових потужностей у галузі в цілому (автомобілебуду-
вання), зростання витрат на розробки (фармацевтика), суттєві
технологічні зміни тощо);

3) мотиви власників — відображають бажання менеджерів
компанії здійснювати подібні операції, наприклад:

• використання наявних особистих управлінських навичок для
розвитку інших напрямів бізнесу;

• створення умов для безпеки власного робочого місця — ди-
версифікація галузевих ризиків і зниження можливості бути по-
глиненими іншою компанією;

• «побудова імперії» — збільшення розмірів компанії заради
посилення своєї влади й визнання;

• фінансові вигоди — якщо винагороди вищих менеджерів
пов’язані з оборотом компанії, курсом акцій і т. д.

Оскільки в сучасному економічному середовищі зміни від-
буваються дуже швидко, то вищевказані зовнішні фактори
суттєво впливають на компанії, змушуючи їх шукати партне-
рів для злиття або поглинання.

Більш того, щоб уникнути майбутніх зовнішніх проблем
багато компаній намагаються випередити зміни зовнішнього
середовища і підвищити ефективність своєї діяльності, отже,
самі активно шукають внутрішні причини для об’єднання.

Західні бізнесмени використовують такий вид поглинань,
як LBO (leveraged buy-outs — купівля за рахунок кредиту).
Суть LBO полягає у придбанні контрольного пакету акцій
компанії із залученням позикових коштів. Причому зазвичай
про LBO кажуть, коли цільова компанія значно перевершує
компанію-покупця.

До критеріїв, що впливають на вибір інструменту фінансу-
вання при структуруванні угоди зі злиття або поглинання, на-
лежать такі:

• наявність надлишкових грошових коштів (непрацюючого
капіталу), що руйнує вартість компанії-покупця (перевага фінан-
сування грошовими коштами визначає застосування методу ку-
півлі);
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• масштаб операції (великі угоди простіше фінансувати акціями);
• величина премії, виплачуваної акціонерам (чим більша пре-

мія, тим кращий метод об’єднання інтересів);
• «послаблення» прибутку (зменшення величини прибутку на

акцію).
Зазначені злиття та поглинання є атрибутами кроків «жорст-

кої» інтеграції. Заміною злиття, або варіантом «м’якої» інтеграції
служить стратегічний альянс (strategic alliance) — об’єднання не-
залежних компаній, які мають намір зайнятися специфічними
видом виробництва або хочуть реалізувати проект, використо-
вуючи інтелектуальні та матеріальні ресурси один одного, за-
мість того, щоб діяти самостійно або йти шляхом злиття чи
приєднання1. Також використовують такий варіант «м’якої»
інтеграції, як спільне підприємство (joint venture), в якому дві рі-
зні корпорації утворюють третю — підприємство у формі корпо-
рації, що перебуває в спільній власності.

Тимчасове статутне об’єднання промислового і банківського
капіталу для досягнення спільної мети називають консорціумом
(consortium). Консорціуми часто зустрічаються в Європі і об’єд-
нують п’ять або шість компаній, які створюють нові постійно ді-
ючі корпорації. Іншими формами стратегічних альянсів є: спільні
маркетингові угоди (marketing agreement), обміни технологіями
(technology exchanges) і так звані кооперативні угоди (cooperative
agreement), коли дві компанії обмінюються продуктами і/або по-
слугами. Наприклад, американський виробник може укласти уго-
ду з продажу та обслуговування лінії шведського виробника об-
ладнання. У той час як шведський виробник може погодитися
продавати й обслуговувати лінію американського виробника ку-
курудзяних комбайнів.

Великі успішні компанії все частіше використовують пере-
ваги альянсів для зміцнення власного бізнесу. Виділяють чо-
тири різновиди стратегічних альянсів:

• альянси з акціонерною участю в існуючих підприємствах;
• стратегічні альянси зі створенням нових компаній (спільних

підприємств);
• консорціуми для реалізації інвестиційних проектів;
• альянси зі слабкою кооперацією.
Аналіз стратегічних альянсів, проведений американськими

фахівцями, дав змогу розділити їх на два види: між неконку-
                     

1 Гарретт Б. Дюссож П. Стратегічні альянси у світовій практиці / Пер. с англ. —
М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008. — 483 с.
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рентними і між конкурентними організаціями. До першої гру-
пи дослідники віднесли такі типи альянсів:

• транснаціональні спільні підприємства: зазвичай збирання,
іноді збут одним партнером продукції іншого;

• вертикальні альянси: партнерські стосунки, які передбача-
ють роботу в суміжних ланках ланцюжка виробництва продукту;

• міжгалузеві альянси: угоди компаній з різних галузей, що
випускають не пов’язані загальним виробничим ланцюжком про-
дукти. Використовуються, наприклад, для диверсифікації бізне-
су, розширення виробничої діяльності за рахунок кооперації з
іншими учасниками ринку.

Три види альянсів виділяють і між компаніями-конкурен-
тами:

• інтеграційні: їх укладають, щоб домогтися ефекту масштабу
виробництва. Наприклад, компанії можуть спільно випускати
компоненти, але потім конкурувати один з одним на ринку гото-
вої продукції;

• псевдоконцентраційні: тут відбувається спільне розроблен-
ня, виробництво і реалізація продукту, що належить усім партне-
рам. Часто це консорціуми, які створюються для реалізації склад-
них і витратних проектів — наприклад, у важкому машинобуду-
ванні, авіабудуванні;

• компліментарні альянси: один партнер розробляє і виробляє
продукцію, а реалізується вона через канали іншого. Нерідко за-
стосовується для розширення географії поставок.

Цілі, заради яких компанії вступають у стратегічні альянси,
істотно розрізняються, але, як правило, зводяться до таких зав-
дань:

• передавання технологій, знань і ноу-хау, проведення спіль-
них досліджень, навчання персоналу;

• отримання доступу на ринок, де вже є усталені ринкові
структури;

• досягнення економії на масштабах виробництва;
• зниження ризиків за рахунок об’єднання досвіду та ресурсів;
• об’єднання зусиль у виробництві компонентів або збиранні

кінцевої продукції;
• спільне розроблення і виконання технічно складних проектів.
Незважаючи на явні перспективи цієї форми інтеграції, слід

розглянути недоліки стратегічних альянсів.
Згідно з дослідженням 479 угод європейських компаній зі

злиттів, ворожих поглинань виділення та продажу бізнес-оди-
ниць і стратегічних альянсів, проведеним консалтинговою ком-
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панією «МсKinsеу», злиття компаній і ворожі поглинання в за-
гальній своїй масі створювали вартість, у той час як стратегіч-
ні альянси негативно позначалися на котируваннях корпора-
тивних цінних паперів.

Відповідно до ринкових очікувань, утворення компаніями
стратегічного альянсу може спричинити зниження вартості
компанії, якій доведеться виділити ресурси на участь в альянсі.

Часто можна зустріти приклади розпаду стратегічних аль-
янсів. Один з найбільших фахівців у цій галузі, К.Харріган,
проаналізувавши діяльність 880 альянсів, дійшов висновку, що
тільки 40 % з них існували довше чотирьох років і менше 15 %
змогли перейти десятирічний рубіж. За іншими даними, дві
третини альянсів зазнають труднощів у перші два роки свого
існування.

У багатьох альянсах найбільша небезпека полягає в тому,
що в них беруть участь компанії, які можуть досить добре ви-
вчити операції інших партнерів, скопіювати порядок їх дій і
стати успішними конкурентами.

Причина, з якої розпадається більшість альянсів, криється в
бажанні одного з учасників альянсу придбати свого партнера.
Скориставшись інформацією, отриманою в рамках стратегіч-
ного співробітництва, цілком реально поставити свого недав-
нього партнера в безвихідне становище, коли він не здатний
протистояти поглинанню.

Розглядаючи недоліки стратегічних альянсів, слід зазначи-
ти, що ефективна координація діяльності самостійних компа-
ній є складним завданням (з огляду на їх різну мотивацію і ча-
сом суперечливі цілі). Будучи значною мірою незалежними,
партнери можуть приймати рішення, неоптимальні щодо інте-
ресів стратегічного альянсу в цілому. Його учасники постійно
змушені знаходити форми розв’язання суперечностей між зав-
даннями, які стоять перед стратегічним альянсом у цілому та
окремими його партнерами.

Очевидно, що ефект синергіїї дає велике коло можливостей
для розвитку підприємства. Які ж загрози містять процеси злиття
та поглинання?

Основна загроза криється в помилкових фінансових розра-
хунках і ринкових оцінках чи в неправильному стратегічному
виборі партнера для злиття або поглинання. Інша ж частина
невдач пояснюється недоліками самого процесу проведення
інтеграції та недостатньою увагою до проблем, що виникають
з персоналом, організацій, які об’єднуються. Тобто об’єднання
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потенційно все ж таки приносить чималу вигоду, проте адміні-
стративні проблеми, які супроводжують інтеграційний процес,
зводять цей прибуток нанівець.

Систематизувавши основні загрози неефективності угод зі
злиттів і поглинань на сучасному етапі розвитку вітчизняного
бізнесу, можна сказати, що вони полягають у такому:

1) встановлення пріоритету самого процесу злиття над
отриманням результату у вигляді синергетичного ефекту (фі-
нансового, технологічного, маркетингового і т. п.) — бажання
топ-менеджерів і найбільших акціонерів брати участь у суспіль-
но значимій, великій угоді, отримати позитивний «РR» і задо-
волення особистих амбіцій;

2) відсутність чіткий цільових орієнтирів злиття і погли-
нання;

3) помилка у визначенні потенційних інтеграційних ефек-
тів на всіх горизонтах планування (частіше в стратегічному
аспекті);

4) неправильний вибір конкретних об’єктів угоди (невідпо-
відність фактичних характеристик компаній-учасників плано-
ваним);

5) зміна цільових орієнтирів і ресурсного забезпечення учас-
ників угоди у процесі її реалізації;

6) зміна макроекономічної ситуації;
7) недостатня компетентність фахівців, які організовують і

виконують операцію, в тому числі на етапі інтеграції об’єктів.
На етапі інтеграції причинами зниження ефективності уго-

ди є:
а) відсутність необхідної динаміки у формуванні нової

структури управління і команди об’єднаного бізнесу;
б) пріоритет скорочення витрат над використанням спіль-

них ресурсів у галузі НДДКР, маркетингу;
в) несумісність корпоративних культур і комунікаційних

каналів.
Серед причин зі злиттів угод злиття і поглинань також мож-

на виділити:
• неузгодженості підходів до аналізу та оцінювання об’єктів,

визначення параметрів угоди різними її учасниками на етапі пе-
реговорів;

• відсутність підтримки пропонованої ініціативи з боку топ-ме-
неджерів та / або необхідної кількості акціонерів учасників угоди;

• порушення порядку та умов здійснення операції з боку од-
ного або кількох учасників угоди.
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Нерідко, укладаючи угоду, компанії усвідомлюють наяв-
ність труднощів, проте все одно згодом обпікаються на них. У
ВСG (Бостоська консалтингова група) виявили, що більшість
помилок відбувається в процесі розроблення стратегії злиття
(неправильний вибір мети і об’єкта злиття), при обговоренні
та реалізації фінансових аспектів (занадто висока вартість
компанії, що купується або, навпаки, недостатнє фінансування
об’єднання) і в період інтеграції компаній після злиття. При-
пустившись подібних помилок, компанії практично ніколи не
досягають результатів, заради яких йшли на угоди.

Отже, керівники компаній у всьому світі приділяють особ-
ливу увагу інтеграційному процесу і пошуку ефективних ор-
ганізаційних форм об’єднання. У сучасному корпоративному
управлінні ключовим елементом перемоги в конкурентній бо-
ротьбі є злиття та стратегічні альянси. Для одних це шлях за-
воювання ринку, для інших — доступ до фінансових ресурсів.
Стає очевидним, що саме інтеграція дає можливість швидко
досягти поставлених цілей, динамічно зреагувати на зміни зов-
нішнього середовища і отримати ефект мультиплікатора, не-
доступний компаніям поодинці. Разом з тим можна сформу-
лювати загальне правило: домогтися високих результатів мож-
на тільки в тому разі, якщо підхід до інтеграції буде систем-
ним і структурованим.

3.5. Способи захисту підприємств від рейдерства

Актуальним завданням держави і суспільства є захист україн-
ського бізнесу та протидія рейдерству. В результаті дій рейдерів
колосальних іміджевих, моральних та матеріальних збитків за-
знають не лише власники бізнесу чи рядові акціонери, а й україн-
ська держава в цілому, оскільки:

• підривається віра в дієвість вимог Конституції щодо недотор-
канності приватної власності;

• руйнується позитивний міжнародний імідж України, знищу-
ється довіра іноземних інвесторів;

• зменшується кількість робочих місць, знижуються обсяги
податкових надходжень;

• зменшується вплив уряду на власну економіку та українську
присутність на міжнародному ринку товарів і послуг.
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Так, наприклад, кошти для фінансування великих операцій з
недружнього поглинання залучаються на відкритому фінансово-
му ринку, в тому числі, через пайові фонди, які спеціалізуються
на скуповуванні акцій і подальшій реструктуризації підприємств,
що неефективно працюють.

Західні рейдери сприяють економічному розвитку, вони усу-
вають від керування бізнесом неефективних менеджерів, запобі-
гають зловживанням з боку крупних акціонерів, реструктурують
підприємства, що неефективно працюють.

Причому власники атакованої компанії врешті навіть вигра-
ють від вдалої «рейдерської» операції, оскільки вартість їхніх ак-
цій (разом з вартістю акцій, придбаних рейдером) підвищується.
Власне, інститут «рейдерства» став одним із найважливіших ін-
струментів захисту інтересів міноритарних акціонерів. Рейдери
об’єднують голоси, розпорошені між сотнями і тисячами мінори-
таріїв і змушують топ-менеджерів та власників великих пакетів
акцій рахуватися з ними1.

Тому зрозумілим є визначення рейдерства, як руху, метою
якого є перерозподіл власності від неефективного власника до
ефективного, система поглинань підприємств через захват, не-
дружнє поглинання, скуповування акцій, здійснюється винесен-
ням судового рішення з наступним силовим захопленням підпри-
ємства.

А. Радигіна розділяє методи поглинань у Росії на шість груп:
• скуповування різних пакетів акцій на вторинному ринку;
• лобіювання приватизаційних угод з державними пакетами

акцій;
• залучення до холдингу або в інші групи за допомогою адмі-

ністративних засобів;
• скуповування і трансформація боргів у майново-пайову участь;
• захоплення контролю через процедури банкрутства;
• ініціювання судових рішень, включаючи їх фальсифікацію

(наприклад, постанови, видані неіснуючими судами, не зареєст-
ровані належно або підписані суддею, який про це не обізнаний).

Схема рейдерських атак, за словами фахівців, на сьогодні в
Україні відпрацьована до тонкощів: досить придбати навіть одну
акцію підприємства для того, щоб розпочати низку судових про-
цесів, які мають на меті захват підприємства під своє управління.
Рейдерам вдається заручитися підтримкою саме судів першої ін-
                     

1 Щепкин А. В. Внутрифирменное управление (модели и методы) / Щепкин А. В. —
М.: ИПУ РАН, 2001. — С. 80.
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станції; а перевагу рейдерам дає те, що ці суди досить часто ді-
ють не в тому регіоні, де розташоване саме підприємство.

Перехід підприємства під управління рейдера, навіть на корот-
кий термін, як наголошують фахівці, дає можливість швидко пе-
репродати підприємство разом із землею, що нерідко є найбіль-
шою цінністю (якщо підприємство розташоване, наприклад, у
центрі великого мегаполісу). Вилучення господарських спорів із
судів першої інстанції не вирішить проблеми рейдерства в ціло-
му, однак, це щонайперший засіб, «засіб швидкого реагування».
Таким шляхом пішла Росія (що також пережила складний період
рейдерства та корпоративних конфліктів). Не розглядають суди
першої інстанції господарські спори і у світовій практиці.

Рейдерство — ознака перехідного стану держави, перерероз-
поділу власності. Свого часу проблему рейдерства змушені були
розв’язувати і європейські країни. Для розв’язання цієї проблеми
слід модернізувати законодавчу базу. Потрібно посилити відпо-
відальність у Цивільному і Господарському кодексах, а найголов-
ніше — дієвість судової системи України, зокрема її відкритість
та уніфікувати судові рішення. Якщо всі судові рішення будуть
відкритим, кожен громадянин буде мати можливість ознайоми-
тися з ним і вирішити для себе чи правильним було це рішення.
Також сприятиме прозорості процесу введення єдиного реєстру
позовних заяв та судових рішень, що є дуже відповідальним для
судової системи і тих органів, які будуть вести цей реєстр. Пе-
редбачається, що такий реєстр буде затверджуватися Кабінетом
Міністрів України.

Також дуже важливим моментом є право громадян отримува-
ти в суді рішення, копію рішення або копію позовної заяви. Зараз
встановлюється порядок здійснення цієї процедури. На сьогодні
існують досить значні перешкоди навіть щодо адвокатів для
отримання тих документів, які необхідні для оскарження рішен-
ня, або ж для простого ознайомлення.

В більшості досліджень, присвячених захисту від недружніх
поглинань у західних компаніях розглядається або обмежена низ-
ка методів захисту від ворожого поглинання, таких як «отруйні
пігулки» (Poison pills), «ступінчаста рада директорів» (staggered
boards) і «золотий парашут» (golden parachute), або вплив захис-
них заходів на дохід акціонерів і успіх поглинання.

У цілому захисні заходи поділяються на дві групи: превентив-
ні та оперативні. Деякі економісти концентруються на вивченні
певних видів превентивних методів захисту, інші більше уваги
приділяють оперативними методам. Так, П. Хол і Д. Кіріазіс до-
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сліджують емпіричний ефект останніх, використовуючи вибірку
пропозицій про поглинання у Великій Британії. Однак в їхній
праці ігноруються такі методи захисту, які можуть потенційно
вплинути на результати оферти і добробут акціонерів.

Превентивні методи захисту застосовуються перед виникнен-
ням загрози поглинання і включають розроблення і вжиття комп-
лексу заходів для створення правових та економічних бар’єрів з
метою запобігання ворожому поглинанню та створення перешкод
для отримання агресором контролю над компанією. Оперативні
захисні заходи ефективні, коли інформація про можливе погли-
нання вже надійшла.

У запропоновану класифікацію додано групу універсальних
методів захисту, що можуть бути віднесені як до превентивної,
так і до оперативної групи, тобто вони можуть застосовуватися і
до, і після пропозиції про поглинання.

Як правило, вивчати ефекти методів захисту доцільно в ком-
бінації, тому що багато компаній використовують відразу кілька
інструментів і їх використання ефективніше. Однак у вітчизняній
практиці адаптація захисних заходів ще не набула значного по-
ширення, і компанії не застосовують більше одного інструменту1.

Розглянемо основні превентивні методи захисту, зображені на
рис. 3.9.

Створення стратегічного альянсу

«Золотий парашут»

Передавання активів третій стороні

«Отруйна пігулка»

Асиметричні методи

Супербільшість

М
ет
од
и 
за
хи
ст
у 
ві
д 
ре
йд
ер
ст
ва

Захист активів

Рис. 3.9. Основні методи захисту від рейдерства

Супербільшість. Цей метод використовується у разі прийнят-
тя особливих рішень, наприклад, за розгляду пропозиції про ку-
                     

1 В. А. Гончарук Маркетинговое консультирование / В. А. Гончарук. — М.: Дело,
2008. — С. 103.
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півлю компанії при поглинанні або питання про зміну її керівни-
цтва. Супербільшість варіює від 60 до 80 %, тобто це мінімаль-
ний відсоток акціонерів, необхідний для ухвалення будь-якого
рішення. Дана міра обмежує можливості компанії-покупця щодо
заволодіння компанією-ціллю, навіть якщо агресорові вдалося
поставити під контроль раду директорів, і допомагає збалансува-
ти інтереси менеджерів з інтересами акціонерів компанії-цілі.

Як показують результати ряду досліджень, положення про су-
пербільшість збільшує вартість акцій, при цьому зростання ви-
трат на координацію дій акціонерів часто нейтралізується зни-
женням агентських витрат.
Створення стратегічного альянсу. Цей вид захисту застосо-

вується до того, як виникає загроза поглинання. Стратегічний
альянс між двома і більше підприємствами здатний захистити всі
сторони від небажаного поглинання. Але при цьому існує ризик
того, що стратегічний партнер трансформується в «сірого карди-
нала» і сам спробує поглинути компанію-партнера, користую-
чись доступною йому інсайдерською інформацією. До того ж
створення ефективного альянсу — дуже складне завдання.

«Золотий парашут». Відповідно до цього методу у разі зміни
контролю в компанії топ-менеджерам гарантується одноразова
виплата великої винагороди. Цей вид захисту здорожує купівлю
компанії. Вигода для менеджерів очевидна: вони отримують ви-
сокий дохід, часто рівний декільком річним окладам. Ризик для
акціонерів полягає у можливій опортуністичній поведінці мене-
джерів, які можуть подати невигідну пропозицію про поглинання
як вигідну, прагнучи отримати суттєві грошові виплати. Однак,
згідно з умовою, менеджери діють в інтересах акціонерів. Тому
варто виключати з нашого аналізу витрати, пов’язані з асимет-
рією інформації та опортуністичною поведінкою.

Згідно з результатами більшості досліджень, угода про «золо-
тий парашут» позитивно впливає на величину прибутку на одну
акцію. Більш того, вартість поглинання збільшується, знижуючи
його ймовірність.
Захист активів. Ідеальним захистом є правова структура, яка

не дозволяє рейдерам позбавляти власників їх активів або зму-
шує агресорів платити високу ціну за них, тобто власники мо-
жуть зберегти необхідний рівень контролю.
Передавання активів третій стороні — поширений захід за-

хисту. Як правило, подібні угоди мають досить спірний, іноді не-
однозначний характер і не передбачають отримання відповідного
еквівалента. Однак, вони порушують права міноритарних акціо-
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нерів. У разі незаконності угоди і втрати активів міноритарії мо-
жуть позивати до суду, щоб отримати компенсацію за свої втра-
ти, яка може бути виплачена з особистих коштів менеджерів, як-
що їхні дії будуть визнані неправомірними. У результаті вони мо-
жуть легко позбутися своєї власності. Справедливішим є варіант,
за якого компанії обмінюються активами рівної цінності. При
цьому стан їх балансів не погіршується. Загалом ризик того, що
захист активів призведе до втрат не тільки для менеджерів і кон-
тролюючих акціонерів, а й для міноритаріїв, занадто великий. До
тих пір, поки в українському корпоративному праві не складуть-
ся чіткі правила регулювання методів захисту від поглинання,
подібні способи протистояння йому будуть дорогими і ризикова-
ними.

Інший вид захисту активів: реструктуризація пасивів через
нарощування заборгованості. Це означає переведення всіх ак-
тивів і пасивів на баланс підприємства, яке веде господарську
діяльність.

«Отруйна пігулка». На думку М. Рінгерта, «отруйні пігулки»
можуть бути розділені на п’ять видів: справжня «отруйна пігул-
ка»; плани голосування; фліп-овер (flip-over), що є, по суті, опці-
оном на купівлю; фліп-ін (flip-in); плани зворотного зв’язку. Їх
ідея полягає в заохоченні акціонерів до придбання акцій компа-
нії-цілі за зниженою ціною. «Отруйний» ефект полягає в тому,
що компанія-покупець несе великі витрати.

Асиметричні методи. Оскільки більша частина способів захи-
сту від поглинання вимагає значних витрат, а ринкова влада ком-
панії-рейдера і компанії-цілі часто непорівнянна, компанії, особ-
ливо з обмеженими фінансовими ресурсами, перебувають у постій-
ному пошуку так званих креативних, або асиметричних рішень.
Їх головна перевага — низька вартість. До них належать такі РR-
акції, як «листи президенту», що мають на увазі розсилання скарг
у всілякі державні органи про те, що підприємство намагаються
захопити з використанням адміністративного ресурсу.

Як правило, вітчизняні менеджери вживають захисних заходів
post factum, коли ініціатива вже знаходиться в руках компанії-
покупця. Це багато в чому визначається ментальною схильністю
розв’язувати проблеми в міру їх виникнення. Крім того, україн-
ський ринок корпоративного контролю дуже молодий, і вітчиз-
няні менеджери просто не звикли до такого феномену, як ворожі
поглинання. Нарешті, спектр доступних вітчизняним компаніям
методів захисту від поглинань обмежений і виключає два най-
ефективніші — багатокласових акцій, що дають право більш ніж
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на один голос, і систему «ступеневої ради директорів». Проте,
активізація держави з метою ліквідації рейдерства, а також стра-
тегічна і оперативна діяльність власників бізнесу по захисту від
рейдерства призведуть до максимального унеможливлення не-
дружнього поглинання в Україні.

3.6. Безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства

В останнє десятиліття функціонування суб’єктів господарю-
вання світової економічної системи усе більшою мірою підпадає
під вплив процесів глобалізації і транснаціоналізації. Ці процеси
зумовили появу нових видів економічних загроз, пов’язаних з
розвитком економічної інтеграції, посиленням впливу світових
промислово-фінансових центрів і міжнародних організацій, перед-
усім, світової організації торгівлі, на порядок ведення зовнішньо-
економічної діяльності1.

Сучасна інтеграція національних господарств зумовила зрос-
тання відкритості2 національних економік, її суб’єктів господа-
рювання, що призвело до посилення впливу зовнішніх факторів
на рівень їх економічної безпеки. В результаті майже усі націо-
нальні економіки та суб’єкти господарювання підпадають під дію
факторів міжнародної конкуренції, коливань попиту і пропозиції
на світових ринках, кризових явищ у різних секторах глобальної
економічної системи.

Якщо відносна замкнутість давала можливість усувати нега-
тивний вплив зовнішніх чинників, зокрема, світових економічних
криз і несприятливої кон’юнктури та коливань цін на міжнарод-
них біржах і аукціонах, то за зростання відкритості суб’єкти гос-
подарювання стають набагато більшою мірою залежними від си-
                     

1 Сьогодні відбуваються зміни в політиці міжнародних фінансових організацій, та-
ких як МВФ, група Світового банку, ведеться реструктуризація і пошук нових форм
впливу на економіку країн світу. З 1999 р. проводиться цілеспрямована політика з боку
США і Євросоюзу з розширення мандату СОТ у напрямі додаткових прав з регулювання
корпоративного сектору, нового перерозподілу товарних світових ринків. При цьому
СОТ стає потужним інструментом регулювання вартісних стосунків на світових товар-
них ринках, переходу від еволюційних змін у світовій торгівлі до встановлення суворих
правил і норм в економіці країн, що є учасниками СОТ. За цих умов особливої гостроти
набирає захист економічних систем окремих країн, їх об’єднань.

2 Ступінь відкритості національних господарств та їх складових неухильно зростає.
Наприклад, у США частка експорту у ВВП збільшилася з 5 % в 1960 р. до приблизно
10 % у 2000-х роках. За даними Світової організації торгівлі усього з початку нинішньо-
го десятиліття на 10 % приросту світового виробництва припадає 16 % приросту світової
торгівлі.
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туації, що складається на міжнародних товарних і фінансових
ринках.

Визначення рівня цієї залежності та оцінювання її небезпеки
для функціонування окремого господарства країни, стає голов-
ною проблемою забезпечення ефективного стійкого розвитку
всіх учасників ринкових відносин, насамперед підприємств.

За цих обставин, щоб національний «економічний організм»
міг ефективно функціонувати, мають бути створені сприятливі умо-
ви для забезпечення економічної безпеки і розвитку зовнішньо-
економічних зв’язків суб’єктами господарювання.

Оскільки ХХІ століття є продовженням періоду концептуаль-
них змін, найважливіше значення набуває врахування впливу
чинника безпеки в модернізації глобального, національного і ре-
гіонального економічного простору, утвердження безпеки як що-
найпершого принципу формування і реалізації складових зовніш-
ньої і внутрішньої політики країн, трансформації та розбудови
нових міжнародних і внутрішньодержавних структур та міжна-
родних зв’язків.

Міжнародна економічна безпека

За нинішніх умов, аспекти забезпечення міжнародної еконо-
мічної безпеки мають особливе значення як для розвитку стосун-
ків промислово розвинених країн та їх суб’єктів господарювання,
так і для країн, що розвиваються.

У внутрішньоекономічній сфері безпека бізнесу пов’язана з
фінансовими, техніко-технологічними, екологічними, інфраструк-
турними, політико-правовими, соціальними й іншими чинниками
макроекономічного і мікроекономічного розвитку, з внутрішнім
імунітетом і зовнішньою захищеністю від різного роду дестабілі-
зуючих і деструктивних дій. У зовнішньоекономічній сфері еко-
номічна безпека бізнесу характеризує конкурентоспроможність
країни1 та її суб’єктів господарювання на світових ринках, стій-
кість її валюти, фінансовий стан положення держави2.

З висновків численних наукових досліджень, пов’язаних з цією
проблематикою випливає, що під міжнародною безпекою країни
необхідно розуміти такий стан (функціонування) національної
                     

1 В останні десятиліття в поняття «економічна безпека» вкладається такий зміст:
«забезпечення конкурентоспроможності національної економіки і її провідних галузей
на світовій арені».

2 Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності компанії є похідною від зов-
нішньоекономічної безпеки держави.
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економіки, який характеризується здатністю до захисту зовніш-
ньоекономічних інтересів держави, їх невразливістю щодо мож-
ливих загроз зовнішньоекономічного середовища, в якому діють
економіко-правові стосунки, що сприяють взаємовигідній спів-
праці країн у сфері національних і глобальних проблем людства,
вільному вибору і здійсненню ними незалежної стратегії соціаль-
но-економічного розвитку.

До індикаторів міжнародної безпеки належать: частка маши-
нобудування і металообробки в експорті, відношення зовнішньо-
го боргу до експорту, частка сировини і готової продукції в екс-
порті, зростання експорту у відсотках до попереднього року (ін-
декс цін), покриття імпорту експортом, індекс умов (забезпечен-
ня інфраструктури) торгівлі тощо. Ці макроіндикатори форму-
ються як сукупність індикаторів макрорівня.

При цьому важливу роль у забезпеченні міжнародної еконо-
мічної безпеки мають партнерські угоди про вільний рух капіта-
лу, товарів і послуг, врахування взаємних економічних інтересів,
відмова від силового тиску, рівноправні стосунки з економічно
менш розвиненими країнами.

Основними складовими міжнародної економічної безпеки
країни є [46, c. 24]:

— технологічна самостійність і невразливість країни до дії
зовнішніх і внутрішніх загроз і впливів;

— захист інтересів компаній на внутрішньому і зовнішньому
ринках, незалежно від зміни тактичних цілей держави і відповід-
ної їм трансформації внутрішніх і зовнішніх загроз і впливів;

— ефективне задоволення громадських потреб за умови збе-
реження соціально-політичної і військової стабільності держави.

Класифікувати особливості міжнародної економічної безпеки,
як результату сукупності змін і всередині країни, так і у світово-
му господарстві в цілому, можна так:

• наступальний характер загроз і викликів;
• екстериторіальність загроз і об’єктів захисту;
• посилення когнітивної інформації і стандартизація зовніш-

ньоекономічних процесів;
• зростання інноваційної складової в товарних (товари, послу-

ги) потоках;
• «віртуалізація» фінансових потоків, наростання їх відособ-

леності від реальних відтворювальних процесів;
• низький рівень транспарентності джерел інтересів;
• зростання ролі держави як регулятора і учасника зовнішньо-

економічних зв’язків;
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• динамічна природа процесів глобалізації зумовлює об’єктив-
ну необхідність сутнісної трансформації зовнішньоекономічної
безпеки як функціональної системи, на основі постійного вдос-
коналення останньої і зростанням її ролі в системі національної
безпеки.

В той же час забезпечення міжнародної безпеки країни базу-
ється на системі законодавчих нормативно-правових актів1, що
регулюють порядок забезпечення безпеки держави у світовому
господарстві. Метою правового регулювання цієї сфери право-
відносин, зміст якої складають суб’єктивні права і юридичні обо-
в’язки її учасників, є створення правових умов для забезпечення
міжнародної безпеки держави та її суб’єктів господарювання2.

Головна проблема для сучасного економічного правопорядку —
це застосування державами економічної сили, вжиття заходів
економічної дії на основі самостійного оцінювання юридичних
фактів3.

Як заходи впливу вживають такі: припинення постачань про-
довольчої допомоги, припинення кредитування, згортання про-
грам економічного співробітництва, денонсація угод економічно-
го характеру тощо.

Тому в системі міжнародних економічних відносин як і рані-
ше актуальними є питання про створення системи міжнародної
економічної безпеки вже глобального масштабу. Пропонується,
                     

1 Правове регулювання забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави здійс-
нюється актами різного рівня. Це передусім міжнародні акти — багатосторонні, регіо-
нальні і двосторонні договори (у тому числі у формі тих, що передбачають взаємне на-
дання режиму найбільшого сприяння: торгових угод, міжурядових угод про економічне і
технічне співробітництво, фінансову допомогу, захист інвестицій, міждержавні догово-
ри, конвенції і т. д.).

2 Міжнародно-правовий режим міжнародних економічних відносин функціонує на
базі договірних, правових і рекомендаційних норм, що містяться, зокрема, в Статуті
ООН (у дев’ятій главі «Міжнародне економічне і соціальне співробітництво»), Гене-
ральній угоді з тарифів і торгівлі (ГАТТ), Генеральній угоді з торгівлі послугами
(ГАТС), Угоді про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність (ТРІПС), Угоді
з торговельних аспектів інвестиційних заходів (ТРІМ), Статуті СОТ, Статуті МВФ,
Римському договорі про створення ЄЕС, в угодах держав-членів СНД, Конвенції ООН
про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, у конвенціях МОТ, у рішеннях
СОТ, МВФ, ОПЕК, в резолюціях міжнародних організацій, у «Принципах, що визнача-
ють міжнародні торговельні відносини і торговельну політику, які сприяють розвитку»
ЮНКТАД, в резолюціях ГА ООН «Хартія економічних прав і обов’язків держав»,
«Комплексу узгоджених на багатосторонній основі справедливих принципів і правил
для контролю за обмежувальною діловою практикою», «Про протекціонізм», «Про захо-
ди зміцнення довіри в міжнародних економічних відносинах», «Про міжнародну еко-
номічну безпеку» тощо.

3 За Статутом ООН (ст.2), забороняється загроза силою або її застосування. Проте
під «силою» мається на увазі озброєна сила. Питання щодо застосування економічної
сили є невирішеним.
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наприклад, окрім із вже існуючої Ради безпеки ООН створити
Раду економічної безпеки ООН.

Ідея реформування і перебудови сучасного економічного пра-
вопорядку та міжнародних економічних відносин також зумов-
лена рядом принципових факторів трансформаційного характеру,
а саме:

• по-перше, у системі правового регулювання міжнародних
економічних відносин фактично завершено перенесення акцентів
з методу двостороннього регулювання на метод багатосторон-
нього регулювання. Світова організація торгівлі (СОТ) та інші
міжнародні економічні організації стали головними інструмента-
ми правового регулювання міжнародною торговельною, фінан-
совою та інвестиційною сферами;

• по-друге, велика кількість питань внутрішньої компетенції
держав поступово переходить у міжнародно-правову сферу регу-
лювання, що означає розширення об’єктної сфери міжнародного
права. Особливо наочно це проявляється в діяльності СОТ, у
сферу регулювання якої переходять питання застосування тариф-
них і нетарифних бар’єрів, інтелектуальної власності, інвести-
ційних заходів, екологічних нормативів тощо;

• по-третє, у системі міжнародних економічних відносин де-
факто склалася диференціація держав залежно від рівня економіч-
ного розвитку і від ступеня «ринковості» економіки тієї або іншої
держави1;

• по-четверте, у рамках СОТ, і за межами СОТ мають місце
диференційовані правові режими в різних секторах міжнародних
економічних відносин. Наприклад, у системі СОТ фактично скла-
лася світова зона вільної торгівлі авіатехнікою, на підставі Угоди
про торгівлю авіатехнікою, а за межами системи СОТ існує група
так званих міжнародних товарних угод;

• по-п’яте, відбувається зміцнення міжнародно-правового ре-
жиму міжнародних економічних відносин. Упродовж терміну дії
Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) від держав-учас-
ників вимагалося, щоб їх норми були максимально гармонізовані
з внутрішнім законодавством; тим самим початковим принципом
був принцип пріоритету норм внутрішнього права. У системі
СОТ держави-учасниці зобов’язані привести своє внутрішнє пра-
во у відповідність з міжнародно-правовим режимом, діючим у
                     

1 Правова система СОТ розрахована на держави з ринковою економікою, що повин-
но означати легалізацію певної дискримінації країн з неринковою економікою. На основі
диференціації держав на цих підставах ще можливі великі зіткнення державних інтере-
сів.
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системі СОТ. Тим самим початковим принципом є принцип пріо-
ритету міжнародно-правових норм;

• по-шосте, у системі СОТ і через міжнародні договори відбу-
лася легалізація преференцій, що надаються один одному держа-
вами в рамках економічної інтеграції. Інтеграційні об’єднання
стають «локомотивами» економічної сили на макрорівні, тоді як
транснаціональні компанії (ТНК) забезпечують свій вплив на мік-
рорівні. З їх допомогою відбувається перебудова існуючого багато-
стороннього балансу національних інтересів країн та їх суб’єктів;

• по-сьоме, у міжнародних економічних відносинах активно
розбудовується система наднаціонального регулювання1. Йдеться
про перехід від системи багатостороннього регулювання до над-
національного регулювання. Багато наднаціональних елементів
властиві діяльності та компетенціям СОТ, принципам функ-
ціонування інтеграційних угруповань;

• по-восьме, утворення цілісного світового економічного про-
стору проходить на тлі боротьби державних стратегічних інтере-
сів окремих держав і груп держав. Це і є джерелом головних су-
часних суперечностей — між міжнародним поділом праці і дер-
жавною формою існування нинішніх суспільств, між базисом і
надбудовою, що несе загрозу ефективності функціонування як ок-
ремих національних економік так, і їх суб’єктів господарювання.

Міжнародна економічна безпека країни
та зовнішньоекономічна безпека підприємства

Міжнародна економічна діяльність країни відіграє важливу, а
в окремі періоди і вирішальну роль у розвитку національних гос-
подарств та їх суб’єктів господарювання, які здійснюють зовніш-
ньоекономічну діяльність.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств — це сфера гос-
подарської діяльності, пов’язана з міжнародною виробничою і
науково-технічною кооперацією, експортом і імпортом продук-
ції, виходом підприємства на зовнішній ринок.

У більшості країн, що розвиваються, склалося домінування
експортної діяльності в зовнішній торгівлі, яка у свою чергу істо-
рично була найбільш значущою формою участі суб’єктів госпо-
дарювання країни в міжнародному поділі праці. Експлуатація
природних конкурентних переваг, що полягають у величезному
природно-ресурсному потенціалі території, географічному роз-
                     

1 Наднаціональна функція права за умов формування цілісного світового господар-
ства — це об’єктивний етап у розвитку систем правового регулювання.
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ташуванні, наявності кваліфікованої і порівняно недорогої робо-
чої сили, високому креативному потенціалі науки, слугували ос-
новою для формування структури товарообігу таких країн з ін-
шими країнами та формували передумови розвитку зовнішньо-
економічної діяльності компаній.

У сучасній літературі міжнародна економічна безпека країни
більшістю авторів розглядається в безпосередньому зв’язку із зов-
нішньоекономічною діяльністю компаній. При цьому важливо
відмітити, що суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності в цих
працях розглядаються як носії особливих економічних інтересів
країн і не виокремлюються для проведення аналізу.

Отже, вибір державою тієї або іншої концепції міжнародної
економічної безпеки тісно пов’язаний не лише з національними
інтересами країни, а й з інтересами підприємств, що здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність. Будучи частиною системи наці-
ональної безпеки1, зовнішньоекономічна безпека підприємства
одночасно є частиною системи міжнародної безпеки країни. Слід
зазначити, що ці два поняття з погляду теорії міжнародних відно-
син мають різне сутнісне наповнення. Безпека (міжнародна) —
категорія, що відбиває такий стан міжнародних відносин, за яко-
го забезпечуються фундаментальні національні інтереси усіх
суб’єктів світової політики. У світлі цих поглядів національна без-
пека — це політика, а міжнародна безпека — це стан.

Таким чином, складовою міжнародної економічної безпеки краї-
ни є зовнішньоекономічна безпека підприємств, яка відображає
стан найефективнішого використання корпоративних ресурсів для
запобігання загрозам і забезпечення стабільного функціонування
підприємства як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Також економічну безпеку зовнішньоекономічної діяльності
підприємства слід розглядати як особливий стан системи, який
забезпечує захищеність її елементів і зв’язків від деструктивного
впливу внутрішніх і зовнішніх чинників материнської держави і
країни-реципієнта.

Ці особливості пов’язані із впливом сукупності деструктивних
факторів і загроз, притаманних міжнародному середовищу. Тому
безпека зовнішньоекономічної діяльності є складовою будь-якого
підприємства, яке виходить на міжнародні ринки чи перебуває
під впливом міжнародної конкуренції.
                     

1 Економічна безпека країни — це стан національної економіки, за якого забезпе-
чується її незалежність, стабільність і стійкість, здатність до розвитку і вдосконалення
ділової активності, підтримки і поліпшення життя населення.
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Досвід розвитку підприємницької діяльності свідчить, що функ-
ціонування бізнесу у ХХI столітті практично завжди означає на-
явність міжнародних операцій. Прикладом можуть бути як не-
великі компанії-виробники, які використовують робочу силу із
сусідніх країн, так і глобальні корпорації, що розглядають увесь
світовий ринок як сферу своєї діяльності. Горизонт діяльності
цих двох суб’єктів різний, але в обох випадках учасники зіш-
товхуються з міжнародним середовищем, і ні та, ні інша компа-
нія не може нехтувати його особливостями, пов’язаними із загро-
зами її ефективному функціонуванню через дію негативних чин-
ників.

Стає очевидним, що зовнішньоекономічні зв’язки бізнесу є
потужним підсилювачем тенденцій розвитку. В умовах підйому
ці зв’язки посилюють сприятливу кон’юнктуру, стимулюють тех-
нологічний прогрес, ведуть до зниження витрат і поліпшення
якості продукції, підвищення конкурентоспроможності компанії,
сприяють прогресивним змінам у галузевій структурі1.

Передумовою розвитку зовнішньоекономічної діяльністі ви-
ступає можливість отримання підвищеної норми прибутку від зов-
нішньоторговельних операцій (у тому числі й ризикованих). Ви-
падковості і протидії (наприклад, важкопрогнозовані зміни попи-
ту, неочікувані затримки у постачанні комплектуючих, суб’єк-
тивний характер оцінювання ризику і вибору рішень, недостатній
рівень інформованості, кваліфікація, досвід, особисті і ділові якос-
ті учасників) визначають багаторівневу природу ризиків і загроз
у зовнішньоекономічній діяльності.

Тобто, зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарю-
вання2 неминуче відбувається в умовах неминучої невизначенос-
ті, неоднозначності характеру реалізації товарів і послуг, різно-
манітті можливих форм і станів розвитку міжнародного бізнес-
середовища.

Отже, функціонування підприємства постійно наражається на
небезпеку зриву або погіршення з боку зовнішніх для нього чин-
                     

1 Як головні цілі разом з традиційним положенням про захист секретів від іноземних
спецслужб, в концепцію економічної безпеки країни були введені положення про забез-
печення національних економічних інтересів США в конкурентній боротьбі з суперни-
ками на світовій арені і про захист «лідируючих позицій США в технологічних сферах»,
а «збереження економічної потужності США» прямо пов’язується із вжиттям заходів із
забезпечення економічної безпеки.

2 Традиційно зовнішньоекономічна діяльність є процесом реалізації міжнародних
господарських, торговельних, політичних відносин, включаючи обмін товарами, різні
форми економічного співробітництва, спеціалізацію, кооперацію виробництва, надання
послуг і спільне підприємництво.
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ників та можливого порушення регіональних, галузевих і міжга-
лузевих зв’язків, необхідних для його ефективної діяльності.

На практиці результативність зовнішньоекономічної діяльнос-
ті підприємств залежить від ряду макроекономічних чинників:
нерівномірності економічного розвитку різних країн, специфіки
структури галузей і спеціалізації, відмінності у людських, сиро-
винних і фінансових ресурсах, якими оперують різнорівневі суб’єк-
ти господарювання, відмінності в характері політичних систем,
особливостей географічного положення і природно-кліматичних
умов, різного рівня науково-технічного розвитку.

Таким чином, загрози зовнішньоекономічної діяльності під-
приємства — це сукупність підприємницьких і зовнішньоеконо-
мічних ризиків та дії деструктивних чинників.

Зовнішньоекономічні ризики і загрози безпеці бізнесу є особ-
ливими термінами, які вживаються тільки при розгляді зовніш-
ньоекономічних операцій. Ризики зовнішньоекономічної діяль-
ності мають свою специфіку, тому у світовій практиці лише деякі
види таких ризиків страхуються. До того ж, у різних видах зов-
нішньоекономічної діяльності ми стикаємося з різними видами
загроз і ризиків.

У наукових працях підкреслюється, що зовнішньоекономічна
діяльність має істотні особливості, пов’язані передусім із специ-
фікою діяльності учасників зовнішньоторговельних операцій. Спе-
цифіка загроз економічній безпеці у сфері зовнішньоекономічної
діяльності підприємства зумовлена,

по-перше, різноманіттям зовнішньоекономічних зв’язків, що
включає:

• торговельні стосунки;
• спільне підприємництво;
• надання посередницьких, банківських і біржових послуг, а

також послуг із страхування, туризму, міжнародних перевезень;
• науково-технічну і економічну співпрацю, в тому числі куль-

турний обмін і спортивні заходи.
По-друге — неадекватним віддзеркаленням місця загроз функ-

ціонуванню бізнесу в економічному законодавстві і реальній
практиці зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарю-
вання.

По-третє — складним характером зовнішньоекономічних за-
гроз і деструктивних чинників, що мають безліч розбіжних, а
іноді й протилежних функціональних підстав.

По-четверте — зовнішньоекономічна діяльність має як спе-
ціалізовану, так і комплексну, багатоцільову спрямованість.
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Велику групу утворюють зовнішні чинники загроз, що вини-
кають у соціально-економічній сфері. Деякі з них виникають у ре-
зультаті нормотворчої діяльності державних і регіональних ор-
ганів влади. До них можна віднести такі: зміни податкових нор-
мативів; процентних ставок за кредитами; додаткові грошові емі-
сії; нові правила ведення зовнішньоекономічної діяльності; зміни
правил проведення валютних операцій; підвищення тарифів на
вантажні перевезення тощо. Такі рішення призводять до рапто-
вої зміни ситуації на ринках, де оперує підприємство, спричи-
нюють появу нових конкурентів, нових товарів тощо. В той же
час ці чинники все ж піддаються певному прогнозуванню та
управлінню.

Ризики та загрози зовнішньоекономічної безпеки
підприємства

Різноманіття і складність загроз у сфері зовнішньоекономічної
діяльності, неоднозначність відбування реальних процесів, наяв-
ність специфічних джерел невизначеності, роблять актуальним
соціально-філософське осмислення проблеми забезпечення без-
пеки, що дозволяє охопити сукупність основних елементів цієї
сфери діяльності: об’єкти і суб’єкти економічної безпеки, а також
зони ризику, загрози і небезпеки1.

Складність зовнішнього середовища міжнародного бізнесу
означає, що він по суті є більше ризикованим, ніж виключно на-
ціональний. Отже, для розроблення раціональних рішень у сфері
ведення бізнесу, що пов’язані із міжнародною діяльністю, потріб-
но враховувати вигоди, які повинні переважати над відповідними
загрозами ефективності діяльності підприємства та його еконо-
мічній безпеці в цілому.

Але не завжди залучення компанії до міжнародного бізнесу
здійснюється за ініціативою самої компанії. Багато компаній не
прагнуть активно розвивати міжнародні операції, можливо, через
те, що ризик і витрати здаються їм занадто високими, а вигоди
відносно низькими, або ж компанії не мають адекватних ресурсів
для зарубіжних операцій. Проте, часто ці компанії виявляють, що
інтернаціоналізація охоплює (впливає на) їх діяльність унаслідок
подій поза сферою їх впливу.
                     

1 Ухвалення рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності відбувається, як пра-
вило, за умов неповного знання ситуації, що безпосередньо пов’язане з ризиком і мож-
ливими загрозами, а деякі види підприємництва (наприклад, фондові і валютні операції)
припускають ситуації підвищеного ризику і високий рівень трансакційних витрат.
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Характеристика ризиків і загроз у міжнародному бізнесі

Угоди між резидентами різних країн несуть загрози безпеці
бізнесу, яких нема при проведенні внутрішніх операцій. Ці загро-
зи пов’язані з тим, що операції здійснюються або в партнерстві із
зарубіжним контрагентом, діяльність якого зумовлюється особ-
ливостями зовнішнього середовища його країни, або безпосеред-
ньо на території зарубіжної держави, де фірма перебуває у не-
притаманному для неї середовищі.

У цих ситуаціях загроза економічній безпеці може виникати
на кожному кроці. Окрім культурних особливостей, відмінностей
у державному устрої, законодавстві, фінансових механізмах, дже-
релах інформації можуть бути й інші складнощі, такі як додатко-
ві трансакційні витрати, дискримінаційне оподаткування, різні
заборони і обмеження.

Оскільки міжнародна економічна діяльність організована згід-
но з концепцією національного суверенітету, багато подій на на-
ціональному рівні можуть мати серйозний вплив на діловий клі-
мат у країні. Наприклад, лібералізація валютної політики країни
може привести до падіння процентних ставок за кредитами і збіль-
шення витрат на споживання та інвестиції. Проте, на інших між-
народних ринках і в певній економічній ситуації ефект цих захо-
дів може бути оберненим.

За інших однакових рівних умов лібералізація валютної полі-
тики країни, що знижує процентні ставки і збільшує витрати на
інвестиції та споживання, приведе до зниження курсу місцевої
валюти відносно інших валют, що зробить експорт місцевих то-
варів привабливим.

На результативність проведення зарубіжних операцій можуть
вплинути політичні, соціальні й географічні особливості ринку,
передусім такі серйозні події, як експропріація, революційні по-
трясіння, природні катастрофи, війни.

З урахуванням цих особливих обставин і сформувалася теорія
ризиків і загроз міжнародного бізнесу. У основі цієї теорії лежить
визначення загроз міжнародного бізнесу як непередбачуваних
змін прибутковості міжнародних комерційних операцій, спричи-
нених подіями в конкретній країні, на відміну від подій, пов’я-
заних з окремим економічним і фінансовим суб’єктом.

Отже, можна сказати, що в операціях на зарубіжних ринках
загрози економічній безпеці бізнесу розподіляються на дві частини:

• по-перше, загрози, зумовлені особливостями і подіями в кон-
кретній країні;
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• по-друге, звичайні комерційні та інвестиційні загрози, пов’я-
зані з поведінкою контрагентів з проведення міжнародних операцій.

До основних видів загроз і ризиків, які негативно впливають на
забезпечення економічної безпеки підприємства, можна віднести:

1) господарсько-правові ризики. Вони пов’язані з національ-
ними відмінностями в законах та інших нормативних актах, які
регулюють зовнішньоекономічну діяльність;

2) країнні або політичні ризики, які пов’язані зі зміною полі-
тичної ситуації в тій або іншій державі та характеризують залеж-
ність діяльності контрагентів від соціально-економічного і полі-
тичного стану їх країн. Наприклад, прихід до влади нового уряду
і введення ним обмежень на експорт, імпорт, ембарго на товари
тощо;

3) власне міжнародні ризики, що пов’язані з діями міжнарод-
них економічних і фінансових організацій, які вводять нові умови
торгівлі, міжнародні стандарти, режими заборонних або заохочу-
вальних заходів у міжнародній торгівлі.

Нарешті, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності особ-
ливо під час узгодження і виконання експортно-імпортних угод
виникають такі ризики і загрози економічній безпеці бізнесу:

• ризик невиконання умов міжнародного контракту1;
• ризик невиконання зобов’язань по взаємних платежах або,

так званий, кредитний ризик, чи фінансовий ризик. У корпоратив-
них фінансах цей ризик визначається здатністю фірми задоволь-
няти свої фінансові зобов’язання по основному боргу і процентах;

• ризик міжнародної маркетингової діяльності, що виникає
внаслідок неефективної діяльності маркетингового підрозділу
суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності2;

• митний ризик, пов’язаний з виникненням проблем при здійс-
ненні процедури митного оформлення. У рамках цього ризику
можливі труднощі стосовно своєчасного і повного надання від-
повідно підготовлених документів митному брокерові3;
                     

1 Він пов’язаний з виникненням збитків унаслідок неналежного укладення контрак-
ту, наявності в них помилкових або невигідних для компанії умов тощо (наприклад,
терміни постачання, невідповідність кількості, якості, неповний перелік документів, які
повинен отримувати імпортер (покупець) після відвантаження товару; невідповідні умо-
ви упаковки і маркування товару, зафіксовані в контракті; недостатній перелік форс-
мажорних обставин тощо).

2 До таких ризиків відносяться: неправильне виділення цільового ринкового сегмен-
ту підприємства; неефективність заходів (маркетингової політики) з просування продук-
ції фірми на світовий ринок; помилковий розрахунок цін на продукцію підприємства
тощо.

3 Також можуть виникнути загрози відмови в отриманні дозволу на вивезення това-
ру за кордон, а також труднощі після отримання цього дозволу.
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• ризики міжнародних перевезень, пов’язані з виникненням
загроз при транспортуванні вантажів1;

• валютний ризик, що виникає у зв’язку з постійним коливан-
ням валютних курсів, а також з можливим зростанням інфляції,
що веде до зниження курсу національної валюти порівняно з ва-
лютою контракту. Вплив деструктивних чинників посилює віро-
гідність виникнення збитків від зміни обмінних курсів у процесі
зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності в інших краї-
нах, а також при отриманні експортних кредитів;

• збутовий ризик, пов’язаний з коливанням попиту на експорт-
ні та імпортні товари в країні або на окремому сегменті зарубіж-
ного ринку;

• ризики несприятливого міжнародного конкурентного середо-
вища, тобто існування на світовому ринку певного товару конку-
руючих підприємств, що зазвичай значно ускладнює вихід на цей
ринок підприємств малого і середнього бізнесу;

• ціновий ризик, що виникає внаслідок несприятливих змін у
світових цінах на ресурси;

• комерційний ризик, проявляється в недобросовісній діяль-
ності іноземного контрагента, неплатоспроможності населення
країни-імпортера або недоотриманні прибутку;

• виробничо-технічний ризик, пов’язаний з неможливістю ви-
користання у виробництві куплених на світовому ринку ліцензій,
патентів, «ноу-хау» або з неможливістю належної наладки куп-
леного устаткування.

При виході господарських суб’єктів на світові ринки зазначені
види ризиків і загроз можуть модифікуватися і значно посилюва-
тися, передусім, під впливом специфічних параметрів (чинників)
зарубіжного середовища. Всі складові ризиків і загроз біз-
несу формують те особливе середовище, яке зарубіжні підприєм-
ці знаходять у кожній конкретній країні.

Дальший розгляд проблематики забезпечення зовнішньоеко-
номічної безпеки підприємства потребує детального аналізу окре-
мих загроз і ризиків, що мають специфічний характер і результа-
ти впливу.

Країнні ризики та загрози при здійсненні бізнесу на терито-
рії іноземних держав виникають для іноземного підприємця у
разі несприятливої зміни політичної або економічної ситуації в
країні.
                     

1 Вони пов’язані з виникненням збитків унаслідок форс-мажорних обставин; частко-
вого ушкодження, або повною втратою товару при його транспортуванні; проблеми,
пов’язані з експедиторською компанією тощо.
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Класично країнні ризики1 визначалися як вірогідність того, що
суверенна держава або незалежні кредитори в певній країні не
мають можливості або бажання виконати свої зобов’язання щодо
іноземних кредиторів і інвесторів.

Під політичними ризиками і загрозами економічній безпеці у
вузькому значенні слова часто розуміється вірогідність фінансо-
вих втрат для фірми в результаті дії несприятливих деструктив-
них політичних чинників у країні розміщення інвестицій. Полі-
тичні ризики і загрози бізнесу можна трактувати як можливості
політично мотивованих змін, які несприятливо впливають на ре-
зультативність операцій із зарубіжними партнерами. У цьому сен-
сі окремі події прямо становлять загрозу економічній безпеці біз-
несу (експропріація, націоналізація, страйки). Інші події (зміни в
податках, валютній політиці) впливатимуть опосередковано, що
проявлятиметься на зовнішньоекономічній діяльності компанії.

Основні політичні загрози зовнішньоекономічній діяльності
пов’язані із отриманням грошових коштів від контрагента. Багато
компаній, що експортують вироби у країни, які розвиваються,
вимушені кредитувати своїх покупців з тим, щоб вийти на їх ри-
нок. Об’єктом експорту можуть бути або споживчі товари, для
яких надається кредит з короткими термінами платежу в межах
року чи менше, або капітальні товари і підприємства під ключ,
терміни платежу по яких можуть складати від 10 до 15 років.

Невеликі експортні угоди часто фінансуються безпосередньо
експортером через надання кредиту постачальнику. Ризик експор-
тера в такому разі полягає в тому, що він не отримає оплати. Це
може статися через неможливість або небажання клієнта платити,
а також через причини, пов’язані зі змінами в країні, такими як
відсутність іноземної валюти, криза, політична нестабільність,
революція.

Серед політичних чинників, які деструктивно впливають на
рівень економічної безпеки в зовнішньоекономічній діяльності,
можна виділити такі:

• перешкода проведенню імпортних або експортних операцій;
• відкликання ліцензій, ембарго;
• неправомірний перелік гарантій;

                     
1 У міжнародному виданні «International Risk Management» наводиться таке визна-

чення: «під країнним ризиком розуміються прямі збитки по матеріальних і фінансових
активах, розміщених у цій країні, або непередбачене зниження прибутків по цих акти-
вах, обумовлені подіями макроекономічного, фінансового або соціально-політичного
характеру, що сталися в цій країні, розвиток яких не могли контролювати ні приватні
підприємства, ні окремі особи» [International Risk Management, London, McMillan, 1985,
p. 63].
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• неплатіж державного або приватного покупця внаслідок за-
борони на конвертацію чи переказ грошових коштів або через
державний мораторій на погашення усієї чи частини торговель-
ної заборгованості;

• перешкода проведенню операцій (наприклад біржових) з бо-
ку державної влади;

• необґрунтоване розірвання контракту державним контраген-
том;

• внесення змін в арбітражне право;
• невиконання судових арбітражних рішень.
Компанії, що здійснюють міжнародну інвестиційну діяль-

ність, можуть стикатися з такими загрозами:
• конфіскацією, експропріацією, націоналізацією в результаті

зроблених державою змін у політико-правовому або економічно-
му законодавстві;

• забороною на входження в керівні органи підприємства з
іноземними інвестиціями;

• змінами у валютному законодавстві, які могли б перешко-
джати інвесторам здійснювати діяльність згідно з раніше прийня-
тою програмою та переведенню нарахованих дивідендів інозем-
ним інвесторам;

• ушкодженням активів внаслідок військових дій, безладів,
саботажу та ін.;

• перешкодами у проведенні операцій з боку державних орга-
нів влади, прихованою експропріацією;

• втручанням у діяльність компанії;
• перешкодами у використанні інвестованих коштів і можли-

вого доходу від них для реінвестування;
• забороною на конвертацію національної валюти і грошові

перекази, а також на репатріацію активів і вироблених товарів;
• невиконанням судових арбітражних рішень.
Можуть бути також задіяні й інші чинники, які відображають

специфіку політичної та економічної ситуації окремої країни.
Країнні ризики та політичні загрози економічній безпеці зов-

нішньоекономічної діяльності підприємства можуть проявитися у
вигляді таких подій:

• зміни у валютному законодавстві, що перешкоджають вико-
нанню міжнародних контрактів або репатріації валютної виручки;

• зміни юридичної бази, що ускладнюють здійснення підпри-
ємницької діяльності;

• націоналізація або експропріація підприємств, створених за
участю іноземних інвесторів;
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• внесення змін в арбітражне право;
• військові дії, громадянські заворушення, масові безлади, що

спричинили ушкодження або зникнення майна підприємців.
Як правило, компанія прагне забезпечити фінансову складо-

ву економічної безпеки. Це насамперед стосується нівелювання
впливу деструктивних чинників, пов’язаних з несприятливою
зміною цін (ціновий ризик). Ці загрози бізнесу зумовлені не-
визначеністю стосовно потенційного рівня ціни на певний період
часу в майбутньому. Наприклад, експортер будь-якої продукції,
який планує реалізувати її зарубіжному контрагенту через три
місяці, не може бути упевнений в тому, якою буде ціна на його
товар у той час.

Загрози економічній безпеці, пов’язані з негативним трендом
зміни цін можуть торкатися різних сторін діяльності підприємст-
ва, а саме:

• виробничих запасів. У такому разі ризик пов’язаний з воло-
дінням реальними запасами сировини, матеріалів, продукції, фі-
нансових інструментів, на які не укладені угоди на продаж за фі-
ксованою ціною;

• фінансових інструментів. Наприклад, підприємство має порт-
фель цінних паперів у свого дилера, які втрачають свою вартість
при падінні цін;

• запасів напівфабрикатів. Ця категорія ризиків включає неза-
вершені частковою обробкою товари. Прикладом є запаси руди,
нафти, будівельних матеріалів тощо;

• залишків готової продукції на складі;
• майбутньої продукції. До цієї категорії відносять товари, на

які заздалегідь не укладені угоди. В цьому разі ризик падіння цін
торкнеться прибутковості виробництва. В деяких випадках па-
діння ціни нижче за рівень витрат виробництва призведе до збит-
ків, а в подальшому і до банкрутства;

• угод на закупівлю з фіксованою ціною. Форвардні контрак-
ти, що зобов’язали покупця прийняти товар або фінансовий ін-
струмент за фіксованою ціною, створюють для нього ціновий ри-
зик при падінні цін. Такі угоди так само уразливі до падіння цін,
як і наявні запаси. У вищеперелічених випадках можливі загрози
економічній безпеці пов’язані з падінням цін. Але можуть бути
ще ситуації, в яких загрози пов’язані з підвищенням цін, а саме:

— угоди на продаж з фіксованою ціною. Угода, що зобов’язує
продавця поставити товар або фінансовий інструмент у майбут-
ньому за встановленою ціною. Наприклад, український імпортер
повинен сплатити своєму постачальникові з Європейського Сою-
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зу 50 тис. євро за постачання устаткування через три місяці.
Впродовж цього часу євро може піднятися відносно до гривні і
вартість у гривнях буде значно вищою, ніж планувалося, що при-
зведе до одержання збитку українськими імпортером;

— угод із закупівлі сировини з фіксованим терміном часу в
майбутньому. Виробники, що використовують сировину для сво-
го виробництва, несуть ризик можливого підвищення ціни при
здійсненні закупівель у майбутні періоди.

Отже, основні види загроз економічній безпеці на міжнарод-
них ринках пов’язані як із падінням цін на фінансові інструменти
або сировинні товари, так і з небезпекою підвищення цін, оскіль-
ки необхідно виконувати зобов’язання з постачання товару (по-
слуги) в майбутньому.

В цілому загрози економічній безпеці, пов’язані із ціновими
ризиками, можна віднести до таких видів операцій:

• продаж і купівля готової продукції, напівфабрикатів;
• володіння фінансовими інструментами або зобов’язання їх

купити, продати;
• володіння іноземною валютою або зобов’язання щодо її ре-

алізації;
• фінансові зобов’язання, вартість яких пов’язана з різними

індексами.

Управління безпекою
зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Джерела виникнення ризиків і загроз у зовнішньоекономічній
діяльності залежать від умов зовнішньоторговельних контрактів і
інструментів їх реалізації, а саме: рівня кредитної процентної
ставки, терміну дії контракту, зміни валютних курсів. Враховую-
чи складність похідних інструментів зовнішньоекономічних кон-
трактів і недостатній досвід роботи у вітчизняних підприємців з
ними, для кожного підприємства необхідно сформувати ефектив-
ну систему управління безпекою зовнішньоекономічної діяль-
ності.

Головна проблема забезпечення економічної безпеки зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємства полягає в управлінні ри-
зиками та мінімізації загроз і нівелюванні впливу зовнішніх де-
структивних факторів, настання яких безпосередньо не залежить
від зусиль підприємств.

Кожного разу слід оцінювати загрози безпеці зовнішньоеко-
номічної діяльності, використовуючи різні методи, які залежать
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від особливостей ризиків і загроз, з яким компанія стикається на
міжнародних ринках. При цьому необхідно визначити:

• природу наявних чи потенційних загроз зовнішньоеконо-
мічній діяльності (операції експорту, інвестування, надання по-
зик);

• вимоги у сфері джерел інформації (яка, в якому вигляді, за
яку ціну);

• тривалість, частоту та об’єктивність проведення аналізу;
• міру конфіденційності.
Можна виділити такі групи методів управління безпекою зов-

нішньоекономічної діяльності підприємства:
• страхування ризиків;
• хеджування як метод використання біржових ф’ючерсних

контрактів і опціонів;
• застосування різних форм і методів розрахунково-кредитних

відносин, що зводять до мінімуму ризик неплатежів за поставлені
товари або неотримання товарів після їх оплати. Наприклад, під-
тверджений документарний акредитив, різні банківські гарантії,
авалювання тощо;

• аналіз і прогнозування кон’юнктури (попиту, пропозиції, ці-
ни) на зовнішньому ринку, планування і своєчасне розроблення
дієвих заходів з метою уникнення можливих збитків, спричине-
них несприятливими кон’юнктурними змінами;

• інші методи (ухилення від ризику, компенсація ризику та
його наслідків, локалізація ризику, розподіл (дисипація) ризику).

Серед методів управління ризиками і мінімізації загроз у зов-
нішньоекономічної діяльності значне місце відводять страхуван-
ню. За своєю природою страхування — форма попереднього ре-
зервування ресурсів, призначених для компенсації збитку від
можливого прояву різних ризиків. У принципі, це також пере-
дання ризику. Стороною, що бере на себе фінансові ризики, є
страхова компанія1. Мета страхування суб’єкта економіки — за-
хист від негативних фінансових наслідків (майнового збитку) че-
рез настання несприятливих подій.

Нейтралізувати можливі втрати пов’язані зі зниженням рівня
економічної безпеки дозволяють такі види страхування:

— страхування експортних кредитів (на випадок банкрутства
імпортера або його тривалої неплатоспроможності);

— страхування витрат при виході експортера на новий ринок;
                     

1 Економічна сутність страхування полягає у створенні резервного(страхового) фон-
ду, відрахування в який для окремого страхувальника встановлюються на рівні, значно
меншому ніж сума очікуваного збитку і, як наслідок, страхового відшкодування.
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— страхування банківських кредитів на випадок неплато-
спроможності позичальника (страхувальником є банк);

— страхування комерційного кредиту (страхування векселів);
— страхування заставних операцій;
— страхування валютних ризиків (втрат від коливання валю-

тних курсів);
— страхування біржових операцій і угод;
— страхування від інфляції;
— страхування ризику неправомірних застосувань фінансо-

вих санкцій органами податкового контролю.
— страхування відповідальності, об’єкт якої — відповідаль-

ність суб’єкта економіки та його персоналу перед третіми осо-
бами.

Серед майнових видів страхування найчастіше застосовують-
ся такі: страхування вантажів, страхування суден (морське кас-
ко), страхування повітряних суден, страхування автомобілів, стра-
хування експортних кредитів, страхування збитків від перерв у
виробництві або комерційній діяльності, страхування майна, що
знаходиться закордоном, від вогню й інших небезпек тощо.

Існують дві операції хеджування:
• хеджування на підвищення (застосовується, коли необхідно

застрахуватися від підвищення ціни);
• хеджування на пониження (коли необхідно застрахуватися

від пониження ціни).
Разом із страхуванням застосовують також інші методи управ-

ління безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
У практиці управління безпекою зовнішньоекономічної діяльнос-
ті підприємства пов’язаною з падінням цін на біржові товари,
фондові цінності, а також несприятливим падінням курсу валют,
широко застосовуються різні методи хеджування, які мають бути
невід’ємною частиною загальної системи менеджменту компанії.
Як інструмент мінімізації загроз і ризиків — хеджування зумов-
лює можливість замінити невизначеність надійністю зовнішньо-
економічного контракту із застосуванням форвардних, ф’ючерс-
них та опціонних угод.

Використовувати хеджування як метод забезпечення фінансо-
вої складової економічної безпеки, пов’язаної зі зміною цін, до-
цільно досягати таких цілей:

→ максимально можливий захист від ризику — мається на
увазі хеджування як позитивних, так і негативних змін кон’юнк-
тури ринку і цін. За визначеного попиту і контрольованих витрат
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компанія в такому разі заздалегідь може знати свій остаточний
результат;

→ захист від несприятливих загроз із збереженням можли-
вості отримання вигід за сприятливих змін ринку.

У кожному конкретному випадку використовуються різні фі-
нансові інструменти: якщо в першому випадку — це форвардні і
ф’ючерсні контракти, то в другому — акцент робиться на вико-
ристання опціонів, що дають можливість реалізувати сприятливу
ситуацію, захистившись від несприятливої.

Перевага хеджування полягає в можливості оперативного ухва-
лення рішень, порівняно невисока їх вартість. До його недоліків
слід віднести відносно вузький спектр дії (тільки цінові парамет-
ри угод на товари, фондові цінності і валюту), складність засто-
совуваних прийомів, які вимагають високого рівня кваліфікації
фахівців. Через це хеджування застосовується, як правило, на ве-
ликих підприємствах і за великих обсягів зовнішньоекономічних
операцій (на вітчизняних підприємствах практично не викорис-
товується).

На сьогодні важливого значення набувають методи хеджуван-
ня для забезпечення політико-правової складової економічної
безпеки бізнесу, зокрема в міжнародному інвестуванні.

При хеджуванні прямих інвестицій від політичних ризиків екс-
портер може вдатися до внутрішнього покриття, або може вико-
ристовувати зовнішні способи страхування.

Внутрішня техніка хеджування запускає використання таких
методів:

• обмеження інвестування країнами, що пропонують сумнівне
сприятливе правове середовище;

• введення лімітів на перекази коштів філіям;
• створення спільних компаній;
• організація міжнародного поділу виробництва.
Перелік загроз економічній безпеці за цього виду страхування

формується з урахуванням впливу таких основних чинників:
• загальна політична та економічна ситуація в країні здійс-

нення інвестування;
• оцінювання потенційних фінансових можливостей;
• рівень розвитку промислового комплексу та інфраструктури;
• розмір ВНП;
• обсяги внутрішньої і зовнішньої заборгованостей держави;
• якість управління державою;
• своєчасність виконання міжнародних зобов’язань;
• дотримання прав інвесторів;
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• рівень інфляції;
• загальна сума інвестицій;
• об’єкти інвестування;
• географічне положення;
• термін страхування.
Окрема сфера забезпечення економічної безпеки зовнішньо-

економічної діяльності пов’язана з розрахунково-кредитними
відносинами і допускає застосування досить великої різноманіт-
ності форм і методів. До основних з них належать: застосування
безвідкличного підтвердженого документарного акредитиву при
розрахунках за постачання товару; використання банківських
гарантій (наприклад, авалювання перевідних векселів — тратт та
ін.). Перевага цього механізму зниження ризиків полягає у прос-
тоті й доступності використання для учасників діяльності, недо-
лік — у відносно високій вартості цього типу послуг. Перерахо-
вані способи не в змозі забезпечити абсолютний захист від
можливих ризиків, хоча і можуть істотно їх зменшити. Значною
мірою ризики можуть бути відвернені за допомогою ефективно-
го внутрішньофірмового управління (наприклад, диверсифіка-
цією діяльності.). Найбільший ефект може бути досягнутий за
рахунок поєднання, комбінації різних методів управління ризи-
ками: страхування, хеджування, застосування сучасних методів
управління, форм і методів розрахунку в зовнішньоекономічних
операціях. (4)

Забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяль-
ності передбачає необхідність управління валютними ризиками.

Ефективна політика управління валютними ризиками зумов-
лює необхідність:

• оцінювання рівня валютного ризику;
• використання різних способів зменшення ймовірності на-

стання ризиків, їх переваг і пов’язаних з ними загроз.
Враховуючи те, що валютний ризик може негативно впливати

на обсяг прибутку компанії, його безпосередньо пов’язують із
міжнародною діяльністю компанії, проте в деяких випадках він
може проявлятися і за відсутності прямих зарубіжних операцій,
як загальноекономічний валютний ризик, наприклад, якщо ком-
панія використовує у своєму виробництві імпортні комплектуючі.

Внутрішні способи управління валютними ризиками не забез-
печують врахування усіх валютних позицій. Тому компанії вико-
ристовують способи зовнішнього хеджування валютних ризиків.

Для зниження валютного ризику також можуть бути викорис-
тані різні фінансові інструменти: валютні форвардні контракти,
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свопи, валютні ф’ючерси, різні види опціонів та інші деривативи.
Хеджування валютних ризиків може здійснюватися як на біржо-
вому, так і на позабіржовому ринку. Страхування валютного ри-
зику на позабіржовому ринку може відбуватися за допомогою
форвардних валютних контрактів, валютних свопів, а також за
допомогою позабіржових валютних опціонів.

Під валютним опціоном розуміється право покупця купити і
зобов’язання для продавця продати певну кількість однієї валюти
в обмін на іншу по фіксованим курсом на заздалегідь узгоджену
дату або впродовж узгодженого періоду часу. Терміновий (фор-
вардний) контракт є взаємним зобов’язанням сторін зробити ва-
лютну конвертацію за фіксованим курсом на заздалегідь узго-
джену дату.

Отже, зростання рівня загроз і їх негативний вплив на резуль-
тати діяльності компанії пов’язане зі швидкою мінливістю еко-
номічної ситуації в країні і кон’юнктури міжнародних ринків,
розширенням сфери зовнішньоекономічних відносин, появою
нових для вітчизняної господарської практики фінансових техно-
логій і інструментів та іншими чинниками. Проблема управління
безпекою зовнішньоекономічної діяльності компанії є однією з
ключових у веденні сучасного бізнесу. Вона пов’язана з можли-
вістю втрати стійкої конкурентної позиції компанії в процесі зов-
нішньоекономічної діяльності і є обов’язковим елементом ухва-
лення будь-якого господарського рішення. Важливість управлін-
ня ризиками і загрозами економічній безпеці в цій сфері ґрунту-
ється на тому, що укладення зовнішньоекономічних угод пов’я-
зане із складними процесами руху значних обсягів грошових, то-
варних, матеріальних коштів, оборотом юридичних документів, а
також інформаційних потоків.

Резюме

Поняття «ринкова безпека підприємства» характеризує вико-
ристання ефективних ринкових стратегій, що забезпечують на-
лежний рівень економічної безпеки підприємства.

Під ринковою позицією розуміють становище, яке те чи інше
підприємство посідає у своїй галузі відповідно до результатів
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діяльності, що відображають основні ринкові характеристики
підприємства.

Ринковий потенціал — узагальнююча характеристика приваб-
ливості зовнішнього ринкового середовища підприємства, тобто
відображення ємності, якості, можливостей зростання та рівня
конкурентностi ринку, на якому діє (або на який безперешкодно
може вийти) підприємство та спроможності підприємства до ви-
користання можливостей, що надаються ринком. Основа рин-
кового потенціалу підприємства — порівняльні конкурентні пе-
реваги підприємства, які визначаються через його товарно-рин-
кове позиціювання відносно реальних або потенційних конку-
рентів.

Напрями і способи захисту ринкової позиції безпосередньо
залежать від положення, яке займає підприємство на ринку на
нинішньому етапі. Отже, першим кроком і регулярним заходом
для захисту ринкової позиції є аналіз конкурентного середовища,
в якому функціонує підприємство, а також визначення рівня кон-
курентоспроможності підприємства. В розділі наведено методи
аналізу конкурентоспроможності та основні напрями і методи за-
хисту конкурентної позиції підприємства. Також подано перелік
методів оцінювання конкурентоспроможності.

Не декларовану економічну діяльність, до якої відносять не
протизаконні у принципі види діяльності, про які не повідомля-
ють у податкові органи, а також незаконні види діяльності кла-
сифікують як тіньову економіку.

Недобросовісна конкуренція — це порушення правил і норм
конкуренції, будь-які дії суб’єктів господарювання (кола осіб),
які направлені на отримання переваг при здійсненні підприємни-
цької діяльності, що суперечить законам України, принципам ді-
лового обороту, вимогам до добропорядності і можуть заподіяти
матеріальну шкоду чи шкоду діловій репутації конкурента.

Поглинання — це загальний термін, що використовується для
опису передавання власності, злиття — вужчий технічний термін
для певної юридичної процедури, яка може стати наступним кро-
ком після поглинання.

Угода, за якою одна корпорація юридично поглинається ін-
шою, в результаті чого компанія-поглинач бере на свій баланс усі
активи та зобов’язання поглиненої корпорації, класифікується як
злиття.

Об’єднання незалежних компаній, які мають намір зайняти-
ся специфічними видом виробництва або хочуть реалізувати
проект, використовуючи інтелектуальні та матеріальні ресур-
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си один одного, замість того, щоб діяти самостійно або йти
шляхом злиття чи приєднання, називається стратегічним аль-
янсом.

Під рейдерством розуміють рух, метою якого є перерозподіл
власності від неефективних власників до ефективних, система
поглинань підприємств через захват, недружнє поглинання, ску-
повування акцій, здійснюється винесенням судового рішення з
наступним силовим захватом підприємства.

Безпека (міжнародна) — категорія, що відбиває такий стан
міжнародних відносин, за якого забезпечуються фундаментальні
національні інтереси усіх суб’єктів світової політики. Міжнарод-
на безпека країни — це такий стан (функціонування) національ-
ної економіки, який характеризується здатністю до захисту зов-
нішньоекономічних інтересів країни та невразливістю стосовно
можливих загроз навколишнього бізнес-середовища. Забезпечен-
ня міжнародної безпеки країни базується на системі законодав-
чих нормативно-правових актів, що регулюють порядок забезпе-
чення безпеки держави у світовому господарстві. Економічна
безпека зовнішньоекономічної діяльності компанії є похідною від
міжнародної безпеки держави.

Складовою міжнародної економічної безпеки є безпека під-
приємств, яка відображає стан найефективнішого використання
корпоративних ресурсів для запобігання загрозам і забезпеченню
стабільного функціонування підприємства як на внутрішньому,
так і на зовнішньому ринках. Безпека зовнішньоекономічної діяль-
ності є складовою будь-якого підприємства, що виходить на між-
народні ринки чи перебуває під впливом міжнародної конку-
ренції.

Зовнішньоекономічні ризики і загрози безпеці бізнесу є особ-
ливими поняттями, які вживають тільки при здійсненні зовніш-
ньоекономічних операцій.

До основних видів загроз і ризиків, що негативно впливають
на забезпечення економічної безпеки підприємства, можна від-
нести:

1) господарсько-правові ризики;
2) країнні або політичні ризики;
3) власне міжнародні ризики.
Виділяють такі групи методів управління безпекою зовніш-

ньоекономічної діяльності підприємства:
• страхування ризиків;
• хеджування як метод використання біржових ф’ючерсних

контрактів і опціонів;
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• застосування різних форм і методів розрахунково-кредитних
відносин, що зводять до мінімуму ризик неплатежів за поставлені
товари, або неотримання товарів після їх оплати. Наприклад, під-
тверджений документарний акредитив, різні банківські гарантії,
авалювання тощо;

• аналіз і прогнозування кон’юнктури (попиту, пропозиції, ці-
ни) на зовнішньому ринку, планування і своєчасне розроблення
дієвих заходів з метою уникнення можливих збитків, спричине-
них несприятливими кон’юнктурними змінами;

• інші методи (ухилення від ризику, компенсація ризику та
його наслідків, локалізація ризику, розподіл (дисипація) ризику).

Терміни і поняття

 ринкова безпека підприємства;
 конкурентна розвідка;
 ринкова позиція;
 оцінювання ринкового потенціалу;
 способи захисту ринкової позиції підприємства;
 тіньова економіка;
 види тіньової економічної діяльності;
 недобросовісна конкуренція;
 напрями протидії тінізації бізнесу;
 поглинання;
 злиття;
 горизонтальна інтеграція;
 вертикальна інтеграція;
 диверсифікація;
 стратегічний альянс;
 недружнє поглинання (рейдерство).
 міжнародна економічна безпека;
 економічна безпека країни;
 безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
 ризики і загрози в міжнародному бізнесі;
 управління безпекою зовнішньоекономічної діяльності під-

приємства;
 страхування та хеджування ризиків.
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Питання для перевірки знань

1. Дайте визначення терміна «ринкова безпека підприємства».
2. Які є методи оцінювання ринкової безпеки?
3. Яку роль відіграє конкурентна розвідка у формуванні рин-

кової безпеки підприємства?
4. Розкрийте зміст напрямів і способів захисту ринкової по-

зиції.
5. Назвіть основні підходи до трактування поняття «тіньова

економіка»
6. Назвіть види тіньової економічної діяльності суб’єктів під-

приємництва.
7. Які методи недобросовісної конкуренції найпоширеніші в

Україні?
8. Які методи найчастіше використовують для оцінюванння

розмірів тіньової економіки?
9. Розмежуйте терміни «злиття» і «поглинання».

10. Назвіть переваги і недоліки операцій злиття.
11.  Які є методи захисту від рейдерства?
12. Розкрийте сутність та особливості безпеки зовнішньоеко-

номічної діяльності підприємства.
13. Охарактеризуйте види ризиків і загроз у міжнародному біз-

несі.
14. Сформулюйте визначення системи управління безпекою зов-

нішньоекономічної діяльності компанії.

Завдання для індивідуальної роботи

1. Проаналізуйте досвід розвинутих кран у сфері використан-
ня конкурентної розвідки. Чи існує взаємозв’язок між інвестиці-
ями в дослідження конкурентів і ринковим успіхом?

2. На основі аналізу положень останньої редакції Закону
України «Про акціонерні товариства» проаналізуйте заходи щодо
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запобігання рейдерству. Визначте загрози, на які потенційно на-
ражається підприємство.

3. Обґрунтуйте взаємозв’язок категорій «міжнародна економіч-
на безпека», «економічна безпека країни», «безпека зовнішньо-
економічної діяльності підприємства».

4. Визначте переваги і недоліки різних видів страхування ри-
зиків зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

5. Дослідіть можливі ризики і загрози та передумови їх виник-
нення при здійсненні компаніями зовнішньоекономічної діяль-
ності.

Література для поглибленого вивчення
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
ТА КАДРОВА СКЛАДОВІ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ПІДПРИЄМСТВА

Ви гарні настільки, наскільки
гарні люди, яких ви наймаєте

(Рей Крок)

4.1. Поняття, структура та особливості інтелек-
туальної безпеки підприємства.
4.2. Напрямки та способи охорони інтелектуальної
власності.
4.3. Комерційна таємниця та забезпечення її охорони.
4.4. Кадрова безпека підприємства: сутність, скла-
дові та методи оцінювання.
4.5. Напрями та методи забезпечення кадрової без-
пеки підприємства.

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

 Вивчивши матеріал цього розділу, ви будете ЗНАТИ:

 сутність інтелектуальної безпеки підприємства;
 особливості та структуру інтелектуальних ресурсів під-

приємства;
 методи охорони інтелектуальної власності;
 особливості охорони комерційної таємниці;
 складові кадрової безпеки підприємства;
 методи забезпечення кадрової безпеки підприємства,

4
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 а також УМІТИ:

 оцінювати структуру інтелектуальних ресурсів;
 виявляти та оцінювати охороноздатні інтелектуальні ре-

сурси;
 забезпечувати правову охорону інтелектуальної власнос-

ті підприємства;
 ідентифікувати відомості як комерційну таємницю;
 розробляти заходи щодо забезпечення охорони комер-

ційної таємниці;
 визначати зовнішні і внутрішні загрози кадровій безпеці

підприємства;
 реалізовувати методи забезпечення кадрової безпеки.

4.1. Поняття, структура та особливості
інтелектуальної безпеки підприємства

Інтелектуальна безпека підприємства означає відсутність
внутрішніх та зовнішніх загроз для інтелектуальних ресурсів під-
приємства, внаслідок чого можливе ефективне їх використання.

Інтелектуальні ресурси — це нематеріалізовані надбання
підприємства або інтегрована сукупність знань, умінь, накопи-
ченого досвіду, носієм яких є персонал підприємства, та резуль-
тати науково-технічних робіт, організаційно-методичних рі-
шень за різними напрямками діяльності.

Інтелектуальні ресурси складаються з таких елементів:
• інтелектуальна власність;
• інтерспецифічні ресурси;
• інфраструктурні ресурси;
• маркетингові (ринкові ) ресурси.
Розглянемо кожний елемент структури інтелектуальних ре-

сурсів підприємства.
1. Інтелектуальна власність. Вперше цей термін було вжито

на Стокгольмській конференції про заснування Всесвітньої орга-
нізації інтелектуальної власності. В Україні він вперше був вико-
ристаний у Законі України «Про власність»1.
                     

1 Закон України «Про власність». www.rada.gov.ua
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В широкому розумінні інтелектуальна власність означає ре-
зультати творчої індивідуальної чи колективної праці — науко-
вої, літературної, науково-технічної, які відповідно ідентифіко-
вані та іманентні власності. Крім того, результати, які є творчим
доробком людини чи групи людей за будь-яким напрямом їхньої
діяльності, вважаються інтелектуальною власністю і мають пра-
вовий захист згідно з чинним законодавством України.

Інтелектуальна власність (англ. intellectual property) озна-
чає закріплені законом права на результат діяльності в промис-
ловій, науковій, художній, виробничій та інших сферах. Це об’єк-
ти промислової власності та авторського права1.

Об’єктами права інтелектуальної власності є:
• літературні та художні твори;
• комп’ютерні програми;
• компіляція даних (бази даних);
• виконання;
• фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мов-

лення;
• наукові відкриття;
• винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
• компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
• раціоналізаторські пропозиції;
• сорти рослин, породи тварин;
• комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (зна-

ки для товарів і послуг), географічні зазначення;
• комерційні таємниці.
Всі об’єкти інтелектуальної власності умовно поділяються на

чотири групи2.
Перша група — авторські і суміжні права — включає літера-

турні та художні твори, комп’ютерні програми, компіляції даних
(бази даних), виконання, фонограми, відеопрограми, передачі
(програми) організацій мовлення.

Друга група — об’єкти промислової власності — охоплює
винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (то-
пографії) інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції.

Третя група — це рослини і породи тварин, які прирівняні до
об’єктів промислової власності за своїм правовим режимом. Во-
ни є творчими результатами і за відповідності вимогам закону
визнаються об’єктами промислової волосності.
                     

1 Цивільний кодекс України www.rada.gov.ua
2 Понікаров В. Д., Єрмоленко О. О., Медведєв І. А. Авторські права та інтелектуальна

власність: Підр. — Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. — С. 27.
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Четверту групу утворюють комерційні (фірмові) наймену-
вання, торгові марки (знаки для товарів і послуг), географічні по-
значення, комерційні таємниці, які належать до видів творчості,
що спрямовані на створення засобів індивідуалізації учасників
цивільного обороту товарів, робіт і послуг. У звичайному зна-
ченні ці об’єкти не є результатами діяльності, але в правовому
режимі вони також прирівнюються до об’єктів промислової влас-
ності.

2. Інтерспецифічні ресурси — це особлива форма нематері-
альних ресурсів, яка утворюється в результаті взаємодії персо-
налу підприємства з матеріалізованими та нематеріалізованими
активами підприємства. Така взаємодія базується на знаннях та
досвіді, накопичених персоналом, техніці, технологіях, продукції,
процесах організації виробництва та праці, системі управління
тощо.

Пояснимо сутність інтерспецифічних ресурсів. Всі ресурси
підприємства поділяються на три групи — загальні, специфічні,
інтерспецифічні. Загальні — це ресурси, цінність яких не зале-
жить від належності до конкретного підприємства — і поза
підприємством, і всередині підприємства цінність їх однакова.
Загальні ресурси вільно обертаються в ринковому середовищі і за
необхідності можуть бути придбані підприємством. Це облад-
нання, установки, будь-які прилади, сировина, матеріали тощо.
Специфічні ресурси — це ресурси, цінність яких всередині під-
приємства вище, ніж поза підприємством. Будь-який ресурс,
включений у виробничий процес підприємства, є пристосованим
до його умов, і до цінності ресурсу на вході додається певна вар-
тість. Наприклад, технологія, освоєна підприємством, є специфі-
чним ресурсом. Інтерспецифічні ресурси — взаємодоповнюючі,
взаємоунікальні ресурси, максимальна цінність яких досягається
тільки на цьому підприємстві і безпосередньо за його рахунок.

Інтерспецифічні ресурси формуються на кожному конкретно-
му підприємстві внаслідок взаємодії персоналу підприємства,
який має інтелектуальні надбанням (знання, вміння, досвід, здіб-
ності), з технологічними процесами, обладнанням, системами ор-
ганізації виробництва і праці, формою управління. Саме це і фор-
мує особливу рису інтерспецифічних ресурсів — їх незамінність,
яка не характерна для загальних і специфічних ресурсів.

Слід зазначити, що у разі втрати таких ресурсів їх неможливо
цілком і повністю відновити — звільненому працівнику досить
легко знайти заміну, але на накопичення спеціальних знань і
вмінь та досвіду, адекватних втраченим разом із звільненим пра-
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цівником, потрібні час і гроші. Тобто, втрачені інтерспецифічні
ресурси через певний час відновлюються , але то вже будуть тро-
хи відмінні від попередніх інтерспецифічні ресурси, адже немає
гарантії стовідсоткової адекватності, та й навряд чи вона можли-
ва. Адже кожний працівник здійснює певну взаємодію, накопи-
чує власний автентичний досвід, по-своєму трансформує та онов-
лює знання і вміння, у певний спосіб їх використовує, реалізує
вміння і навички в повсякденній трудовій діяльності.

Отже, інтерспецифічні ресурси поєднують у собі освіту, знан-
ня, професіональні навички, вміння, інтелектуальний статус, до-
свід і потенціал дальшого професіонального розвитку. Ці ресурси
формуються персоналом у цілому і кожним окремим працівни-
ком як наслідок трудової діяльності на конкретному підприємстві.

Відновлення інтерспецифічних ресурсів вимагає від підпри-
ємства та його керівництва часу та витрат, інколи досить знач-
них: подекуди втрачені інтерспецифічні ресурси взагалі віднови-
ти неможливо.

3. Інфраструктурні ресурси утворюються сукупністю корпо-
ративної культури, управлінськими процесами, інформаційними
технологіями, мережними ресурсами, виробленими стандартами
та сучасними концепціями управління та підприємництва (бенч-
маркінг, реінжиніринг, логістичні рішення, TQM, JIT, CRM, ERP,
SCM тощо). Власне, це технології, методи і процеси, які сприя-
ють підвищенню ефективності управління підприємством.

4. Маркетингові ресурси — це ресурси, сукупність яких ство-
рює підприємству стійку і складно повторювану конкурентну пе-
ревагу. Це маркетингові стратегії та програми, позиція на ринку,
контингент постійних покупців, висока (абсолютна) лояльність
покупців, повторювальні договірні стосунки, сформований порт-
фель замовлень, імідж підприємства, ділове співробітництво, фран-
шизи, налагоджені дистрибутивні канали, мережа торговельних
посередників, системи рітейлу тощо.

Основою формування інтелектуальних ресурсів підприємства,
їх базисом є знання, що нерозривно пов’язані з людиною і майже
невіддільні від неї, її свідомої діяльності, особливо із здатністю
одержувати, обробляти і узагальнювати інформацію. Водночас,
якщо інформація — це відомості, які використовуються для прий-
няття одиничних тактичних рішень, то знання покладені в основу
множини тактичних і стратегічних рішень як окремих осіб, так і
колективів.

Знання — це концентрована особистісно або колективно зна-
чуща апробована інформація, яка формує макромодель навко-
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лишнього середовища людини. Глибокий взаємозв’язок знань з
особою, яка їх набуває, суттєво залежить від низки особистісних
характеристик людини — її інтелектуальних здібностей, ступеня
залученості до процесу навчання, рівням мотивованості, системи
виховання та набутих сімейних цінностей. Знання є осмисленою,
засвоєною, трансформованою інформацію, яка пройшла через
свідомість людини або групи людей — від обґрунтованого су-
дження до експериментального результату. Вони більшою мірою
залежать від соціально-індивідуалізованих, психилогічних та пси-
хометричних рис людини, і тому є суб’єктивними.

Атрибутами знань є:
• узагальнений характер;
• доведеність (обґрунтованість);
• потенційна корисність;
• особистісний характер і переконаність;
• економічна цінність.
До специфічних характеристик знань слід віднести такі:
• знання є невід’ємною частиною інтелектуальних ресурсів

підприємства, які необхідні для його продуктивної діяльності;
•  знання, як економічно значущий ресурс, потребують відпо-

відного захисту;
•  знання є об’єктом обліку, моніторингу, накопичення, збері-

гання, періодичного поновлення;
• захист інтелектуальних ресурсів від внутрішніх та зовнішніх

загроз теж потребує відповідних знань.
Управління знаннями є глибоким і комплексним процесом, що

тісно пов’язаний з особистісними характеристиками людей, рів-
нем і характером розвитку стосунків між ними. Від типу знань
залежать методи їх виявлення, фіксації, визнання (визначення) їх
цінності, поширення і використання, а отже, в остаточному під-
сумку, побудова системи управління всіма цими процесами.

Розрізняють п’ять типів знань1:
• процедурні знання — ті, що використовуються для виконання

дій, і відповідають на запитання «як діяти?», і зазвичай стосуються
галузі промисловості , що виробляє товари споживання;

• декларативні знання пов’язані з описом і інформацією,
відповідають на запитання «що робити?», можуть належати до
сфери послуг, базуються на описових знаннях залежно від ситуа-
ції і стану зовнішнього середовища;
                     

1 Зинов В. Г., Лебедева Т. Я., Цыганов С. А. Инновационное развитие компании:
управление интеллектуальными ресурсами: Учеб. пособие / Под ред. В. Г. Зинова. — М.:
ДелоАНХ, 2009. — С. 13.
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• епізодичні знання, використовуються «за аналогією» — ви-
ходячи із подібності ситуацій, аналогічності тематик, попередніх
епізодів, подій або прецедентів, котрі зберігаються в пам’яті, уза-
гальнюються і за необхідності знов застосовуються в новій си-
туації;

• евристичні знання відносяться до практичних правил, ви-
ведених на основі власного досвіду, прихованих методів і техно-
логій, котрі дають змогу відрізняти провідні організації від від-
сталих, аутсайдерів, дозволяють виявити відмінності між фахів-
цем і новачком;

• мета-знання — знання про способи і методи пошуку й об-
робки інформації, прийняття рішень про те, коли необхідно звер-
татись до того чи іншого виду знань, характеризуються вищим
ступенем абстракції порівняно з процедурними, декларативними
і епізодичними знаннями.

Знання можуть мати явний характер — це відкриті, докумен-
товані, кодифіковані, формалізовані знання, які доступні певною
мірою, вони копіюються, обробляються, відтворюються, широко
використовуються.
Неявні знання — з різних причин приховані, некодифіковані,

неформалізовані знання. Такими причинами є не стільки нама-
гання захисту чи приховування, скільки сам характер знань, яки-
ми володіє людина. Це знання у вигляді домислів, неформалізо-
ваних думок, евристичних ідей, результатів початкових дослі-
джень невідомих або незрозумілих явищ, які з огляду на неозна-
чену цінність не можуть претендувати на входження до категорії
знань.

Отже, неформалізовані або некодифіковані знання мають осо-
бистісну належність, залежні від ситуації і тому важко формалі-
зуються, що і перешкоджає їх поширенню, хіба що у вигляді чу-
ток. Формалізовані або кодифіковані знання передаються як фор-
мальними, систематичними засобами — друкованими, мовлен-
ням, так і одержуються за рахунок активного споглядання, ство-
рення і систематизації власного досвіду. Отже, знання, що під-
даються вираженню кодифікованим способом — словами і
числами, — лише частка того, що люди знають. Інакше кажучи,
ми знаємо більше, ніж можемо сказати.

Люди одержують знання як наслідок аналізу зовнішніх об’єк-
тів і за рахунок причетності до об’єкта. Така причетність формує
переконання, впевненість та формування необхідних навичок.
Тобто навчання є єдиним джерелом знань, оскільки значна частка
знань, що накопичується людиною, є результатом її цілеспрямо-
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ваних зусиль, набуття навичок і вмінь, що в сукупності і формує
інтелектуальні ресурси як підприємства, так і окремого працівни-
ка. Успіх більшості підприємств створюється саме особливим
підходом до виявлення і передання неформалізованих знань. Ус-
пішні підприємства створюють цілісні системи формування та
передання неформалізованих знань, які потім перетворюються в
формалізовані знання, а згодом — в інтелектуальні ресурси.

Проблема забезпечення захисту інтелектуальних ресурсів є
складною, адже завжди існує реальна ймовірність безконтроль-
ного копіювання важливих даних чи передання їх внаслідок звіль-
нення працівника — носія цінних знань, навичок, або переманю-
вання його конкурентами. Отже, інтелектуальна безпека зале-
жить не тільки від захисту формалізованих, кодифікованих знань,
які мають правову охорону, а й від захищеності ресурсів, які були
накопичені в процесі наукових досліджень і розробок, комер-
ціалізації інновацій тощо. При проведенні будь-яких НДДКР ко-
жний дослідник накопичує формалізовані знання і продукує влас-
ні у формі оригінальної інформації — міркувань, схем, розрахун-
ків, приміток, які неформалізовані, є власним доробком і, відпо-
відно, офіційно не захищені (табл. 4.1)1.

Таблиця 4.1
НЕФОРМАЛІЗОВАНІ ЗНАННЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Результати
науково-технічної

діяльності

Результати
інноваційної
діяльності

Досвід
працівників

Форма звітна документація
за договорами на
виконання НДДКР

знання, матеріальні
носії, що не ввійш-
ли у звіти з НДДКР

записи, примітки,
схеми, рисунки, ана-
літичні розрахунки,
міркування

Результат звіти, комплект кон-
структорської доку-
ментації

статті, результати ла-
бораторних дослі-
джень, описи про-
цесів, технічних рі-
шень

професіональні на-
вички, творчий по-
тенціал

І хоча це нові знання або результати інтелектуальної діяльнос-
ті у формі оригінальної інформації, такі здобутки навіть не мають
статусу комерційної таємниці.
                     

1 Зинов В. Г., Лебедева Т. Я., Цыганов С. А. Инновационное развитие компании:
управление интеллектуальными ресурсами: Учеб. пособие / Под ред. В. Г. Зинова. — М.:
Дело АНХ, 2009. — С. 15.
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Інтелектуальна безпека підприємства суттєво залежить від
ступеню захищеності його інтелектуальних ресурсів. Виокремле-
ні нами елементи інтелектуальних ресурсів — інтелектуальна
власність, інтерспецифічні ресурси, інфраструктурні ресурси, мар-
кетингові ресурси — мають різну охороноздатність. Адже чим
більша частка в структурі інтелектуальних ресурсів підприємства
охороноздатних та захищених ресурсів, тим вищим є рівень інте-
лектуальної безпеки (табл. 4.2).

Найменш охороноздатними і, відповідно, такими, що мають
найнижчий рівень захисту, є інтерспецифічні ресурси внаслідок
притаманних їм особливих характеристик, а саме:

• особистісний унікальний характер знань, накопичених пра-
цівниками підприємства;

• невіддільність від суб’єкта ресурсу — працівника;
• невіддільність від матеріальних активів підприємства;
• обмежена здатність до формалізації та кодування.
Отже, формуючи інтелектуальну безпеку, підприємство повин-

но забезпечити максимальний захист інтелектуальних ресурсів,
накопичуючи в їх складі якомога більшу частку охороноздатних
та юрисдикційно захищених ресурсів. Адже саме такі ресурси
перспективні для ефективного їх використання в господарському
обігу підприємства.

Таблиця 4.2
ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Інтелектуальний
ресурс

Ступінь
формалізації

Відділеність
від носія
знань —
людини

Відділеність
від мате-
ріальних
активів

Ступінь
захищеності

Інтелектуальна
власність високий повна повна висока

Інтерспецифічні
ресурси низький дуже

неповна
дуже

неповна низька

Інфраструктур-
ні ресурси середній неповна неповна середня

Маркетингові
ресурси середній неповна неповна середня

Процес формування охороноздатних інтелектуальних ресурсів
складається з таких етапів:
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Перший етап — виявлення інтерспецифічних ресурсів у скла-
ді інтелектуальних ресурсів підприємства. Цей етап передбачає
ідентифікацію та оцінювання знань і вмінь, які застосовуються
працівниками підприємства, що виконують службові обов’язки в
так званих «критичних точках» виробничого або бізнес-процесу.
Під «критичними точками» розуміють ті робочі місця, в межах
яких кваліфіковано виконується робота за рахунок домінування
людського, або особистісного чинника. Тобто, якість трудової ді-
яльності тут забезпечується саме людиною.

Другий етап — оцінювання здатності виявлених інтерспеци-
фічних ресурсів до формалізації і кодування, оскільки саме ці ри-
си обумовлюють можливості захисту інтелектуальних ресурсів.
Таке оцінювання передбачає ревізію інструкцій, методик, роз’яс-
нень, рекомендацій, алгоритмів, розроблених працівниками під-
приємства. Адже деякі знання, вміння, навички можна формалі-
зувати і сформувати у вигляді відповідних документів. На цьому
етапі доцільно виявити перспективні з погляду формалізації ін-
терспецифічні ресурси.

Третій етап — оцінювання комерційної значущості виявле-
них інтерспецифічних ресурсів. Комерційна значущість у цьому
контексті розуміється як необхідність формалізувати набутий до-
свід з огляду на вплив акумулюваних у ньому знань на результа-
ти діяльності підприємства. Тобто, потрібно змоделювати таку
ситуацію: «що буде, якщо підприємство втратить саме цей інте-
лектуальний ресурс?». За кожним означеним інтерспецифічним
ресурсом проводиться оцінювання його комерційної значущості,
а зусилля спрямовуються на ті ресурси, втрата яких призводить
до погіршення можливостей.

Четвертий етап — виявивши домінуючі для підприємства ін-
терспецифічні ресурси та визначивши можливості їх формаліза-
ції, здійснюють її та обирають форму їх правової охорони. Здебіль-
шого такі ресурси підпадають під категорію комерційної таємни-
ці, яка є об’єктом права інтелектуальної власності і має правовий
захист.

Основна складність реалізації процедур захисту інтерспецифіч-
них ресурсів полягає в невіддільності набутого інтелектуального
статусу фахівця від виробничого чи бізнес-простору. Отже, таких
ресурсів стосується низка загроз, пов’язаних безпосередньо з пер-
соналом. Тому інтелектуальна безпека підприємства суттєво за-
лежить від двох складових — інтелектуальної безпеки як такої та
кадрової безпеки підприємства.
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4.2. Напрями та способи охорони інтелектуальної власності

У господарському обігу будь-якої ринкової економічної сис-
теми виокремлюють три види власності:

1) власність, що складається з матеріалізованих предметів.
Володіють і користуються цими предметами виключно їх влас-
ники. У цій правовій ситуації проявлявляється виняткове право, а
саме, виняткове право, що належить власникові, використовувати
річ, яка перебуває в його власності. Зрозуміло, власник може доз-
волити іншим особам користуватися його власністю, але на за-
конних засадах. Використання ж власності без дозволу її власни-
ка є незаконним. Крім того, право на користування не безмежне:
при здійсненні цього права потрібно поважати права інших осіб;

2) нерухома власність — земля і об’єкти, що постійно знахо-
дяться на ній, споруди, будинки тощо. Право на використання ці-
єї власності теж має свій діапазон, обмеження на цей вид власно-
сті пов’язані з вимогами, що пред’являються при будівництві
будівель;

3) інтелектуальна власність, об’єктами якої є продукти людсь-
кого розуму, людського інтелекту. Так само як на власність у ви-
гляді рухомого і нерухомого майна, на інтелектуальну власність
існують деякі обмеження, наприклад: териториальні межі поши-
рення прав та обмеження тривалості дії авторського права (копі-
райта) і патентів на винаходи.

Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелекту-
альної власності (ВОІВ), прийнята в Стокгольмі 14 липня 1967 р.,
містить такий перелік об’єктів інтелектуальної власності1:

• літературні, художні і наукові твори;
• виконавська діяльність артистів, звукозаписи, радіо- і теле-

візійні передачі;
• винаходи в усіх сферах людської діяльності; наукові від-

криття;
• промислові зразки;
• товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування

і комерційні позначення;
• захист проти недобросовісної конкуренції, а також усі пра-

ва, що відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій,
науковій і художній сферах.
                     

1 Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (під-
писана в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і змінена 3 жовтня 1979 р.). www.zakon.rada.
gov.ua.
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В загальновизнаному розуміння інтелектуальна власність —
це права на результати розумової діяльності людини в науковій,
художній, виробничій та інших сферах.

На сьогодні у світі діє більш двох десятків міжнародних дого-
ворів, конвенцій та угод у сфері інтелектуальної власності.
Україна є учасником не всіх, але найважливіших з них. Питання
права інтелектуальної власності регулюють такі міжнародні до-
кументи:

• Паризька Конвенція з охорони промислової власності (the
Paris Convention for the Protection of Industrial Property) (1883 р.,
остання редакція — 1967 г.) — основоположний документ у га-
лузі охорони промислової власності. Учасниками цієї Конвенції є
140 країн світу. Україна приєдналася до неї першою з країн СНД
у 1992 році;

• конвенція, яка заснувала Всесвітню організацію інтелектуаль-
ної власності (ВОІВ) (Стокгольм, 1967 р.). ВОІВ — це міжурядо-
ва організація, яка об’єднує 147 держав;

• Мадридська Угода про міжнародну реєстрацію знаків (the
Madrid Agreement Concerning the International Registration of
Marks) (1891 р., остання редакція — 1967 р.) — угода, що дозво-
ляє отримати правову охорону для товарних знаків (знаків обслу-
говування) в будь-якій кількості країн-учасниць шляхом подання
тільки однієї заявки;

• договір про закони щодо товарних знаків (the Trademark Law
Treaty), (Женева, 1994 р.) — договір, направлений на гармоніза-
цію процедури оформлення прав на товарні знаки.

Україна приєдналась до міжнародних договорів, які регулю-
ють правила та процедури, пов’язані з правовою охороною прав
на інтелектуальну власність.

Інтелектуальна власність в Україні — це закріплені законо-
давчо права колективів або окремих осіб на результати інтелек-
туальної діяльності в науковій, літературній, художній і про-
мисловій галузях. Законодавчі норми щодо охорони прав інтелек-
туальної власності в Україні викладено в таких групах доку-
ментів:

• загальне законодавство;
• спеціальне законодавство у сфері охорони інтелектуальної

власності;
• митне законодавство;
• підзаконні нормативні акти.
Правовою основою захисту інтелектуальної власності є загаль-

не законодавство України: Конституція України, Господарський
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кодекс України, Цивільний кодекс України, Кримінальний ко-
декс України, Митний кодекс, Кодекс законів про працю та низка
спеціальних законів та нормативних актів, які висвітлюють різ-
ні аспекти процесуально-правової охорони інтелектуальної влас-
ності. Це свідчить, що Україна має серйозну правову базу для ус-
пішного здійснення юридичного захисту інтелектуальної власно-
сті в нашій країні та за кордоном.

Інтелектуальна власність охоплює сукупність об’єктів, озна-
чених категорією «промислова власність», та об’єктів, які під-
падають під охорону, що забезпечує авторське право та суміжні
права.

Промислова власність є складовою інтелектуальної власнос-
ті, а її домінуючою ознакою є здатність об’єктів промислової
власності застосовуватися у виробничих процесах, тобто ці
об’єкти здатні тиражуватися і впроваджуватися у промислове
виробництво. Дефініцію «промислова власність» вперше наведе-
но у Паризькій конвенції з охорони промислової власності, прий-
нятій на конференції в Гаазі 6 листопада 1925 р., згідно з якою до
об’єктів промислової власності відносяться: винаходи, корисні
моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування,
фірмові найменування та зазначення походження чи назви місця
походження тощо1. Якщо взяти за основу широке розуміння про-
мислової власності, то вона поширюється не тільки на промисло-
вість і торгівлю, а й на сільськогосподарське виробництво, і зага-
лом на всі продукти промислового і природного походження,
наприклад, зерно, фрукти, худобу, мінеральні води тощо2.

Державна охорона об’єктів інтелектуальної власності здійс-
нюється за умови підтвердження офіційними охоронними доку-
ментами.

Авторське право — система правових норм, що регулюють
правові відносини, пов’язані зі створенням і використанням ре-
зультатів творчої діяльності. До таких результатів, що є об’єк-
тами авторського права, належать3:

• літературні письмові твори белетристичного, публіцистич-
ного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошу-
ри, статті тощо);
                     

1 Паризька конвенція з охорони промислової власності, прийнята 6 листопада 1925 р. в
Гаазі. http://www.sciteclibrary.ru

2 Стрижак О. О. Управління інтелектуальною власністю: Регіональний аспект.-
Інтелектуальна власність. — 2006. — С. 25.

3 Закон України «Про авторське право і суміжні права» № 3793-ХІІ від 23.12.1993 р.
www.rada.gov.ua
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• виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
• комп’ютерні програми;
• бази даних; музичні твори з текстом і без тесту;
• драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хорео-

графічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх по-
становки;

• аудіовізуальні твори;
• твори образотворчого мистецтва;
• твори архітектури, містобудування і садово-паркового мис-

тецтва;
• твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоратив-

ного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла,
ювелірні вироби тощо;

• ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори,
що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітекту-
ри та інших сфер діяльності;

• сценічні обробки творів, фольклору, придатні для сценічно-
го показу;

• похідні твори;
• збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії

та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за
умови, що вони є результатом творчої праці за добором, коорди-
нацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських
прав на твори, що входять до них як складові частини;

• тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитруван-
ня українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних
творів;

• інші твори.
На відміну від об’єктів промислової власності, об’єкти автор-

ського права щодо охорони не вимагають офіційної реєстрації
або спеціального оформлення, чи виконання будь-яких інших
формальних вимог для закріплення означених прав.

Інтелектуальна власність суттєво відрізняється від інших форм
власності, оскільки має такі принципово відмінні риси1:

• об’єктом інтелектуальної власності є результати інтелекту-
альної, творчої діяльності;

• нематеріальність об’єктів інтелектуальної власності, які
водночас можуть бути подані на матеріальних носіях і мають
економічну цінність;
                     

1 Стрижак О. О. Інтелектуальна власність: Навч. посібник. — Х.: ХНЕУ, 2007. —
С. 17.
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• інтелектуальна власність має ознаку пріоритетності і може
бути депонована;

• на об’єкти інтелектуальної власності поширюються деякі
специфічні обмеження, наприклад, обмеження тривалості автор-
ського права і патентів.

Очевидно, що об’єкти інтелектуальної власності внаслідок
своєї специфічності потребують особливого юрисдикційного за-
хисту.

Спеціальні закони, регулюючі правові відносини щодо охоро-
ни об’єктів інтелектуальної власності, наведено нижче (табл. 4.3).

Таблиця 4.3
ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Об’єкт правової охорони Підтвердження
наявності прав

Законодавчий
документ

Перша группа — об’єкти авторського права і суміжних прав

Твори науки, літерату-
рні та мистецтва, ком-
п’ютерні програми, ба-
зи даних, драматичні,
музично-драматичні та
хореографічні твори

Факт створення та
оприлюднення, знак
охорони. У разі ре-
єстрації авторських
прав — свідоцтво

Закон України «Про автор-
ське право і суміжні права»
№ 3793-ХІІ від 23.12.1993 р.

Друга група — об’єкти промислової власності

Наукове відкриття авторське свідоцтво Цивільний кодекс України

Винахід патент, декларацій-
ний патент

ЗУ «Про охорону прав на
винаходи і корисні моде-
лі» від 15.12 93 р. № 3687-
ХІІ

Корисна модель деклараційний
патент

ЗУ « Про охорону прав на
винаходи і корисні моде-
лі» від 15.12 93 р. № 3687-
ХІІ

Промисловий зразок патент ЗУ « Про охорону прав на
промислові зразки» від
15.12.93 № 3688-ХІІ

Компонування (гологра-
ми) інтегральних мікро-
схем

свідоцтво ЗУ «Про охорону прав на
топографії інтегральних мік-
росистем» від 05.11.97 р.
№ 621/97/-ВР

Раціоналізаторська
пропозиція

свідоцтво Цивільний кодекс України
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Закінчення табл. 4.3

Об’єкт правової охорони Підтвердження
наявності прав

Законодавчий
документ

ІІІ група — сорти рослин і породи тварин
Сорт рослин патент, свідоцтво

про авторство
ЗУ «Про охорону прав на
сорти рослин» від 15.12.93 р.
№ 3116-ХІІ

Порода тварин патент, свідоцтво
про авторство

ЗУ « Про племінне тва-
ринництво» від 15.12.93 р.
№ 3691- ХІІ

ІУ група — комерційні найменування, торгові марки,
географічні позначення, комерційна таємниця

Комерційне (фірмове)
найменування

внесення до реєстру,
свідоцтво

ЗУ «Про охорону прав на
знаки для товарів і по-
слуг» від 15.12 93 р.
№ 3689-ХІІ

Торгова марка (знак
для товарів і послуг

свідоцтво ЗУ «Про охорону прав на
знаки для товарів і по-
слуг» від 15.12 93 р.
№ 3689-ХІІ

Географічне позначення свідоцтво ЗУ «Про охорону прав на
зазначення походження то-
вару» від 16.06.99 р.
№ 752-ХІV

Комерційна таємниця не реєструється Цивільний кодекс України

В Україні державні структури, діяльність яких спрямована на
охорону та захист прав на об’єкти інтелектуальної власності,
представлені такими організаціями як Міністерство освіти та нау-
ки України, Державний департамент інтелектуальної власності,
Український інститут промислової власності, Державне підпри-
ємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав»,
Інститут інтелектуальної власності і права, Державне підприєм-
ство «Інтелзахист» (рис. 4.1)1.

Діяльність державних органів та громадських організацій
спрямована на виконання низки завдань, що забезпечують захист
інтелектуальної власності на державному рівні, а саме:

• Міністерство освіти і науки України (МОН) є централь-
ним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України та головним орга-
                     

1 Понікаров В. Д., Єрмоленко О. О., Медведєв І. А. Авторські права та інтелектуальна
власність: Підручник. — Х.: ІНЖЕК, 2008. — С. 14.
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ном у системі центральних органів виконавчої влади із забезпе-
чення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, на-
уково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної влас-
ності. МОН виконує такі завдання: участь у формуванні та забез-
печенні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової,
науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної
власності; створення умов для здобуття громадянами повної за-
гальної середньої освіти; забезпечення розвитку освітнього, нау-
кового та науково-технічного потенціалу України; визначення
перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у сфері освіти, нау-
кової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуаль-
ної власності; сприяння функціонуванню національної системи
науково-технічної інформації, забезпечення інтеграції вітчизня-
ної освіти і науки у світову систему із збереженням і захистом
національних інтересів.

Громадські організації

Всеукраїнська асоціація патентних повірених

Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності

Всеукраїнська асоціація авторських і суміжних прав

Товариство винахідників і раціоналізаторів України

Українська асоціація власників товарних знаків

Інші громадські організації

Державний департамент інтелектуальної власності

Український
інститут

промислової
власності

Інститут
інтелектуальної
власності і права

ДП «Інтелзахист»

ДП «Українське
агентство

з авторських
і суміжних прав»

Міністерство освіти і науки України

Рис. 4.1. Державні органи управління інтелектуальною власністю
та громадські організації
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• Державний департамент інтелектуальної власності є уря-
довим органом державного управління, що діє у складі Міністер-
ства освіти і науки та йому підпорядковується. Основними зав-
даннями цього Департаменту є: участь у межах своєї компетенції
в забезпеченні реалізації державної політики у сфері інтелекту-
альної власності; прогнозування і визначення перспектив і пріо-
ритетних напрямів розвитку у сфері інтелектуальної власності;
організаційне забезпечення охорони прав на об’єкти інтелекту-
альної власності.

• Український інститут промислової власності (Укрпатент)
є державним підприємством, яке знаходиться у сфері управління
Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту
інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Го-
ловні завдання Укрпатенту: приймання заявок на видачу охорон-
них документів на об’єкти промислової власності, проведення
експертизи заявок на об’єкти промислової власності на відповід-
ність їх умовам надання правової охорони, забезпечення здійснен-
ня державної реєстрації об’єктів промислової власності і змін їх
правового статусу та офіційної публікації відповідних відомостей.

• ДП «Українське агентство з авторських і суміжних прав»
(ДП УААСП) є найпотужнішою організацією колективного управ-
ління у сфері авторського права в Україні. ДП УААСП здійснює
управління майновими правами суб’єктів авторського права, зок-
рема, такими категоріями майнових прав, як використання об’єк-
тів авторського права через: публічне виконання, в тому числі на
радіо та телебаченні, відтворення творів за допомогою механіч-
ного, магнітного та іншого запису, репродукування, відтворення
аудіовізуальних творів чи звукозаписів творів в особистих цілях
та інше.

• Інститут інтелектуальної власності і права, що функціо-
нує в системі Державного департаменту інтелектуальної власнос-
ті Міністерства освіти і науки України, є єдиним в Україні спе-
ціалізованим вищим навчальним закладом IV рівня акредитації за
спеціальністю «Інтелектуальна власність», головне завдання яко-
го полягає у підготовці та підвищенні кваліфікації фахівців для
державної системи охорони інтелектуальної власності.

• ДП «Інтелзахист» — державне підприємство, підпорядко-
ване Державному департаменту інтелектуальної власності Мініс-
терства освіти i науки України. Підприємство створене з метою
удосконалення організації видачі контрольних марок для марку-
вання примірників аудіовізуальних творів та фонограм, а також
посилення захисту прав у сфері інтелектуальної власності.
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Основними завданнями підприємства є: організація і забезпе-
чення ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок
для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм;
забезпечення процесу видачі контрольних марок для маркування
примірників аудіовізуальних творів та фонограм; участь у реалі-
зації Департаментом державної політики щодо легалізації про-
грамного забезпечення; вжиття інших заходів, пов’язаних із за-
хистом прав інтелектуальної власності.

В Україні функціонує також значна низка громадських органі-
зацій, кожна з яких спеціалізується на одному чи кількох аспек-
тах правового захисту інтелектуальної власності. Це такі органі-
зації, як Всеукраїнська громадська організація «Антипіратський
союз України», Агентство захисту прав України, Авторсько-пра-
вове товариство, Українська асоціація власників товарних знаків,
Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності (ВАІВ), а та-
кож творчі громадські об’єднання України.

У світовій практиці використовують дві форми захисту інте-
лектуальної власності — юрисдикційну та неюрисдикційну.

Юрисдикційний (юридичний) захист права інтелектуальної
передбачає загальний (судовий) порядок захисту, тобто за допо-
могою судових або інших уповноважених державою органів.

Неюрисдикційна форма захисту не передбачає звернення до
судових та державних органів, оскільки фізична або юридична
особа самостійно захищає свої права на той чи інший об’єкт ін-
телектуальної власності .

При використанні юрисдикційної форми захисту можливі такі
варіанти1:

• адміністративно-правовий порядок захисту права інтелек-
туальної власності, відповідно до якого вживаються адміністра-
тивні дії до порушників права інтелектуальної власності (штра-
фи, конфіскація продукції тощо);

• цивільно-правовий порядок захисту права інтелектуальної
власності, за реалізації якого здійснюється судовий розгляд та
відповідно вживаються дії до порушників права інтелектуальної
власності;

Кримінально правовий порядок захисту прав інтелекту-
альної власності, за якого використовуються всі дії стосовно пра-
вопорушників, передбачені Кримінальним кодексом України.

                     
1 Стрижак О. О. Інтелектуальна власність : Навч. посібник. — Х. : ХНЕУ, 2007. —

С. 46
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4.3. Комерційна таємниця та забезпечення її охорони

Успішна діяльність підприємства сьогодні, як ніколи, тісно
пов’язана із здатністю залучати та використовувати значні маси-
ви інформації, формуючи власні інформаційні ресурси. Проте
одночасно з цим процесом можливі несанкціоновані витоки ін-
формації та оприлюднення відомостей, пов’язаних з особливос-
тями ведення бізнесу.

Особливої уваги з боку керівництва та служби безпеки вима-
гає інформація, ідентифікована категоріально як «комерційна та-
ємниця».

Господарський кодекс України визначає комерційну таємни-
цю так — «це відомості, пов’язані з виробництвом, технологією,
управлінням фінансовою та іншою діяльністю суб’єкта господа-
рювання, що не є державною таємницею, розголошення яких
може завдати шкоди інтересам суб’єкта господарювання»1.

Водночас комерційна таємниця є одним з об’єктів права інте-
лектуальної власності і, відповідно, об’єктом правового захисту.

Цивільний кодекс України містить розгорнутіше визначення
поняття «комерційна таємниця», а саме: «комерційною таємни-
цею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в
цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою
та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з ви-
дом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має ко-
мерційну цінність та була предметом адекватних існуючим об-
ставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих осо-
бою, яка законно контролює цю інформацію»2.

Загальні положення щодо комерційної таємниці наведено та-
кож у законах України — «Про інформацію», «Про науково-
технічну інформацію» та низці законодавчих актів. Проте вказані
законодавчі документи не регламентують порядок та специфіку
захисту комерційної таємниці суб’єктами господарювання. Отже,
кожне підприємство має на власний розсуд організовувати охо-
ронні процеси, розробляти правила та процедури, і, відповідно,
регламенти щодо комерційної таємниці.

Процес забезпечення охорони комерційної таємниці підпри-
ємства складається з таких етапів:

1) визначення переліку відомостей, які слід віднести до комер-
ційної таємниці;
                     

1 Господарський кодекс України. www.rada.gov.ua. ст. 36
2 Цивільний кодекс України. www.rada.gov.ua, ст. 505
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2) визначення осіб, які мають компетентність та повноваження
складати класифікатори комерційної таємниці;

3) визначення термінів захисту відомостей як комерційної та-
ємниці;

4) визначення носіїв відомостей, що ідентифіковані як комер-
ційна таємниця;

5) виокремлення кола осіб, які мають доступ до всіх відомос-
тей, що належать до комерційної таємниці певного виду;

6) розроблення процедур та регламентів доступу до комерцій-
ної таємниці (одержання, використання, поширення, зберігання);

7) вибір засобів захисту комерційної таємниці;
8) контроль за додержанням правил охорони комерційної тає-

мниці.
З метою захисту комерційної таємниці підприємство може

впроваджувати такий порядок доступу:
• єдині вимоги до створення, користування, збереження, пе-

редавання та обліку таких відомостей;
• обмеження оприлюднення та передавання іншим особам ін-

формації, яка має статус режимної;
• спеціальний порядок допуску та доступу відповідно до ком-

петенції посадових осіб;
• технічний захист комерційної таємниці.
Держава залишає за собою право контролю за режимом до-

ступу до даних через дотримання вимог законодавства про інфор-
мацію, а також недопущення необґрунтованого віднесення відо-
мостей до категорії інформації з обмеженим доступом.

Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємни-
цю, визначаються суб’єктом господарювання відповідно до зако-
нодавства. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від
9 серпня 1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не станов-
лять комерційної таємниці» до комерційної таємниці не можуть
бути віднесені1:

• установчі документи, документи, що дозволяють займатися
підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими
видами;

• інформація за всіма встановленими формами державної звіт-
ності;

• дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків
та інших обов’язкових платежів;
                     

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611 «Про перелік
відомостей, що не становлять комерційної таємниці».www.rada.gov.ua
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• відомості про чисельність і склад працівників, їхню заробіт-
ну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність
вільних робочих місць;

• документи про сплату податків і обов’язкових платежів;
• інформація про забруднення навколишнього природного се-

редовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію про-
дукції, що завдає шкоди здоров’ю, а також інші порушення зако-
нодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків;

• документи про платоспроможність;
• відомості про участь посадових осіб підприємства в коопе-

ративах, малих підприємствах, спілках, об’єднаннях та інших ор-
ганізаціях, які займаються підприємницькою діяльністю;

• відомості, що відповідно до чинного законодавства підляга-
ють оголошенню.

Підприємства, установи та організації зобов’язані подавати
перелічені у цій постанові відомості органам державної виконав-
чої влади, контролюючим і правоохоронним органам, іншим
юридичним особам відповідно до чинного законодавства за їх
вимогою.

Річна бухгалтерська звітність юридичної особи є відкритою
для заінтересованих користувачів: банків, інвесторів, кредиторів,
покупців, постачальників, які можуть ознайомитися з нею та
отримати її копії.

Отже, відомості, які можуть бути віднесені до комерційної та-
ємниці, наприклад підприємства, повинні мати такі ознаки:

• не містити державної таємниці;
• не наносити шкоди інтересам суспільства;
• відноситись до виробничої діяльності підприємства;
• мати дієву або потенційну комерційну цінність та створюва-

ти переваги в конкурентній боротьбі;
• мати обмеження в доступі тощо.
Ці риси комерційної таємниці означають, що доцільно обме-

жити кількість відомостей, які ми ідентифікуємо як комерційну
таємницю.

Із зазначених законодавчих настанов випливає, що комерцій-
ну таємницю становлять відомості, які не надаються державним
контролюючим органам згідно із законодавством для перевірки
діяльності підприємства, не є загальновідомими і використову-
ються підприємством для ефективного ведення бізнесу. Розголо-
шення таких відомостей завдає шкоди комерційним інтересам
підприємства. В цілому відомості, що є предметом комерційної
таємниці, мають стратегічний характер, стосуються майбутніх
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планів щодо розроблення і випуску продукції, містять ділову ін-
формацію про партнерів, клієнтів. посередників, конкурентів,
угоди тощо.

Водночас надмірна закритість інформації є перешкодою до
ефективної роботи підприємства, особливо за такими напрямами,
як маркетинг. Утаємничення відомостей про підприємство, особ-
ливості його діяльності спричинює недовіру споживачів, прово-
кує втрату клієнтів і, відповідно, прибутку.

Таким чином, комерційна таємниця — це інформація, яка
має дійсну або потенційну цінність у зв’язку з її невідомістю
третім особам, до якої немає вільного доступу на законних під-
ставах і стосовно якої власник інформації вживає заходів щодо
її захисту через конфіденціонування. Перелік та зміст відомостей,
які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту встанов-
лює керівник підприємства1.

Досягнення успіху в підприємницькій діяльності, як правило,
пов’язане з використанням комерційної таємниці, внаслідок не-
доступності відомостей та неможливістю їх використання конку-
рентами. Зрозуміло, що такий інформаційний ресурс є об’єктом
конкурентної розвідки з боку заінтересованих суб’єктів господа-
рювання, які намагаються залучити його та неправомірно вико-
ристати для реалізації таких завдань:

• поліпшення виробничої та комерційної діяльності підприєм-
ства, протиправно володіючого комерційною таємницею;

• підвищення конкурентоспроможності продукції та ефектив-
ності виробництва;

• вибору оптимальної стратегії реалізації продукції та торго-
вих переговорів;

• завдання шкоди власнику комерційної таємниці;
• протидії реалізації продукції;
• руйнування виробничих та торговельних зв’язків;
• зриву торговельних переговорів та угод;
• зниження інвестиційних можливостей;
• підготовки та поширення неправдивих відомостей про влас-

ника комерційної таємниці тощо.
Загальні умови захисту прав інтелектуальної власності, зокре-

ма, комерційної таємниці, визначаються Цивільним кодексом
України. Реалізація майнових прав інтелектуальної власності на
комерційну таємницю забезпечується:
                     

1 Понікаров В. Д., Єрмоленко О. О., Медведєв І. А. Авторські права та інтелектуальна
власність: Підручник. — Х.: ІНЖЕК, 2008. — С. 101.
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• правом на використання комерційної таємниці;
• виключним правом дозволяти використання комерційної та-

ємниці;
• виключним правом перешкоджати неправомірному викори-

станню комерційної таємниці, в тому числі забороняти таке ви-
користання.

Для перешкоджання витоку відомостей, що становлять комер-
ційну таємницю, підприємство має розробити нормативні доку-
менти, що регламентують режим збереження комерційної таєм-
ниці, а саме:

1. Положення про комерційну таємницю підприємства.
2. Положення про захист комерційної таємниці.
3. Номенклатуру посадових осіб і працівників, що мають до-

ступ до комерційної таємниці.
4. Положення про відповідальність за розголошення комер-

ційної таємниці.
Вивчення практичних аспектів роботи підприємств з означе-

ною категорією відомостей «комерційна таємниця» дозволяє
встановити перелік відомостей, що є комерційною таємницею
підприємства1:

• у сфері виробництва, технології та науково-дослідних робіт —
виробничий потенціал, його потужність, технічний стан (знос),
проведення модернізації, технології, що використовуються для
випуску продукції, напрями їх розвитку, технічні параметри про-
дукції та її окремих вузлів; матеріали, що використовуються для
виробництва; транспортні канали підприємства, їх стан, перспек-
тиви і плани розвитку; науково-дослідні, проектно-конструктор-
ські та експериментальні роботи, відкриття, винаходи, патенти,
ліцензії, ноу-хау тощо, матеріли виробничих нарад і зборів;

• ділова та комерційна інформація — бізнес-плани та програ-
ми розвитку, організація управління підприємством, відомості
про постачальників, посередників та клієнтів; цінова політи-
ка підприємства, методика розрахунку цін і тарифів; умови угод
і контрактів з партнерами; протоколи переговорів з партнера-
ми; результати маркетингових досліджень та програми просу-
вання;

• інформація про фінансовий стан підприємства — показники
для розрахунку якісних показників діяльності підприємства (кое-
фіцієнти ліквідності, автономії, покриття тощо), прибутковість
                     

1 Куркін М. В., Понікаров В. Д., Назаренко Д. В. Контроль та захист економічної без-
пеки діяльності підприємств: Навч.посібник. — Х.: ІНЖЕК, 2010. — С. 164.
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підприємства та його окремих видів продукції; відомості про
експортно-імпортні та валютні операції; про стан інвестування та
інвестиційну політику;

• соціальний стан колективу підприємства — інтелектуальний
потенціал провідних фахівців, їхні ділові якості та моральний
стан, біографічні дані, компрометуючі зв’язки; система матері-
альних та моральних стимулів; плани кадрових змін (просу-
вання по службі, відставка, звільнення); конфлікти в колективі;
фінансові проблеми окремих менеджерів та працівників; наяв-
ність намірів в окремих співробітників започаткувати власний біз-
нес тощо.

Регламентуючі документи визначають порядок обігу інформа-
ції з комерційною таємницею, а також режими зберігання, копію-
вання, знищення документів — носіїв комерційної інформації.

Є три групи методів захисту комерційної таємниці — право-
ві, технічні та організаційні1 .

Правові методи визначаються державою та викладені і регу-
люються чинними в Україні законодавчими актами та норматив-
ними документами. Вони базуються на положеннях, викладених
у Конституції України, Господарському кодексі України, Циві-
льному кодексі України, Кримінальному кодексі України, Поло-
женнях про організацію бухгалтерського обліку та звітності в
Україні, низці законів України.

Правові методи використовують таку форму захисту комер-
ційної таємниці, як укладення договорів з контрагентами та влас-
ними працівниками на предмет збереження комерційної таємниці.

Технічні методи захисту забезпечують захист комерційної
таємниці без втручання людини і розв’язують такі завдання:

• створення фізичних (механічних) перешкод для проникнен-
ня зловмисника до носіїв інформації (грати, сейфи, сигналізація);

• вивчення спроб проникнення на об’єкт охорони, в якому зосе-
редженні носії інформації (електронні та електронно-оптичні сиг-
налізатори);

• попередження про виникнення надзвичайних ситуацій (по-
жежа, паводок) та ліквідація надзвичайних подій і їх наслідків,
наприклад, засобами пожежогасіння;

• підтримка зв’язку з різними підрозділами, приміщеннями й
іншими точками об’єкта охорони (технічні засоби зв’язку — те-
лефони, радіотелефони);
                     

1 Методи збору, обробки та захисту комерційної інформації: Навч. посібник. —
Рівне: Рівненський інститут слов’янознавства КСУ, 2002.
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• нейтралізація, поглинання чи відбивання випромінювання
виробів, які експериментуються чи випробовуються (екрани, за-
хисні фільтри, розподільчі пристрої в мережах електропостачання);

• комплексна перевірка технічного засобу обробки інформа-
ції, функціонального приміщення на відповідність вимогам без-
пеки до переробки мовної інформації;

• комплексний захист комерційної інформації в автоматизо-
ваних системах обробки даних за допомогою фільтрів, електрон-
них замків і ключів з метою запобігання несанкціонованого до-
ступу до копіювання комерційної інформації.

Для забезпечення технічного захисту комерційної таємниці
використовують :

• технічні знаряддя для захисту приміщень і майна, спосте-
реження, захисту зв’язку і ЕОМ;

• електронні системи захисту будівель, споруд, сейфів і при-
міщень;

• інженерно-технічні заходи, що перешкоджають спостере-
женню, підслуховуванню, копіюванню тощо.

Організаційні методи визначаються та формуються безпосе-
редньо на підприємстві з урахуванням чинного законодавства і
спрямовані та створення таких організаційних умов, що унемож-
ливлюють несанкціоноване використання відомостей категорії
«комерційна таємниця». Організаційні методи спрямовані на:

 обмеження витоку комерційної інформації;
 використання дезінформації;
 створення заінтересованим суб’єктам перешкод щодо вико-

ристання неправових методів збирання комерційної інформації
(ініціативне співробітництво, вербування, підкуп, викрадення
тощо).

4.4. Кадрова безпека підприємства: сутність,
складові та методи оцінювання

Кадрова безпека є однією із домінуючих складових у системі
економічної безпеки підприємства, оскільки безпосередньо пов’я-
зана з людським чинником — персоналом. Кадрова безпека — це
такий стан кадрового ресурсу підприємства, за якого забезпечу-
ється його захищеність від зовнішніх та внутрішніх загроз і
ефективне функціонування підприємства. Метою кадрової без-
пеки є запобігання негативним впливам на економічну безпеку
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підприємства ризиків та загроз, пов’язаних з персоналом, його
інтелектуальним потенціалом та внутрішньофірмовими трудови-
ми відносинами.

Кадрова безпека є особливим компонентом економічної без-
пеки внаслідок взаємозв’язку та взаємозалежності з інтелекту-
альною безпекою. Такі негативні явища, як відтік кваліфікованих
працівників, недостатня їх мотивація, високі показники плиннос-
ті персоналу, старіння кадрів, неактуальність знань призводять до
погіршення інтелектуального потенціалу працівників, зниження
рівня інтелектуальної безпеки та економічної безпеки підприємс-
тва в цілому.

Кадрова безпека є комбінацією таких складових як фізична
безпека, інтелектуально-розумова, професійно-фінансова, соціаль-
но-психологічна, адміністративно-кар’єрна, психологічно-кому-
нікаційна.

Розглянемо кожну з вищенаведених складових:
• фізична безпека — стан персоналу, за наявності якого нема

загроз фізичному здоров’ю працівників;
• інтелектуально-розумова — стан персоналу, за якого не-

має загрози втрати або нерозкриття інтелектуального потен-
ціалу, розумових здібностей;

• професійно-фінансова — означає безпроблемне виконання
професійних обов’язків за відповідним (адекватним) відшкоду-
ванням затрачених працівником зусиль;

• соціально-психологічна — відсутність загроз персоналу як
складової соціуму та комфортний психологічний клімат;

• адміністративно-кар’єрна — відсутність адміністратив-
ного тиску, утиску прав та можливість здійснювати кар’єрне
зростання, об’єктивне оцінювання професійних якостей та до-
сягнень з боку адміністрації;

• психологічно-комунікаційна — відсутність психологічного
тиску з боку адміністрації та членів трудового колективу, наяв-
ність внутрішньо-фірмової системи комунікації, які враховує іє-
рархічну підпорядкованість та адміністративно-трудові відно-
сини.

Об’єктом захисту в контексті кадрової безпеки є персонал
підприємства, тобто всі працівники, які виробляють продукцію,
виконують роботи, надають послуги в процесі здійснення своєї
трудової діяльності.

Загрози кадровій безпеці підприємства виокремлені нами в
дві групи. Це — зовнішні та внутрішні загрози.
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До зовнішніх загроз відносяться такі:
• макроекономічна ситуація;
• інфляція;
• динаміка валютних курсів;
• неетична поведінка конкурентів.
Вплив зовнішніх загроз та його наслідки для підприємства на-

ведено в табл. 4.4.
Таблиця 4.4

ЗОВНІШНІ ЗАГРОЗИ КАДРОВІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Загроза Напрям впливу загрози Наслідок
для працівника / підприємства

Погіршення мак-
роекономічної
ситуації

скорочення масштабів ді-
яльності підприємства, ско-
рочення попиту, скоро-
чення персоналу зменшен-
ня фонду оплати плати

висока вірогідність звільнен-
ня, збитки для підприємства,
скорочення обсягів виробницт-
ва, зменшення прибутку

Інфляція зростання цін зменшен-
ня реальної зарплати

скорочення преміальних фон-
дів, згортання соціальних прог-
рам

Динаміка валют-
них курсів

зменшення реальної за-
робітної плати

погіршення добробуту пра-
цівників

Неетична пове-
дінка конкурен-
тів

відтік кваліфікованих фа-
хівців

погіршення якості продукції,
втрати конкурентної позиції
та прибутку

Внутрішні загрози, у свою чергу, поділяються на дві підгрупи:
Першу складають загрози, сформовані підприємством, а

саме ті, що є наслідком неефективної (непрофесіональної) діяль-
ності служби персоналу підприємства. До цієї групи належать та-
кі загрози:

• неефективне управління підприємством;
• неефективне управління персоналом;
• непрофесійна робота служби персоналу;
• неефективна мотивація персоналу.
Другу групу утворюють загрози, джерелом яких безпосеред-

ньо є персонал підприємства як суб’єкт бізнесової діяльності. Та-
кі загрози виникають унаслідок недосконалого виконання служ-
бових обов’язків, свідомих чи несвідомих дій та процедур, зумис-
них чи незумисних помилок тощо. До другої групи загроз слід
віднести такі:

• низька кваліфікація працівників;
• неможливість реалізації професійних та творчих здібностей;
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• незадоволеність роботою та умовами праці;
• непродуктивна зайнятість;
• конфліктні стосунки з колективом та окремими працівниками.
Вплив внутрішніх загроз та наслідки їх впливу для підприємс-

тва наведено в табл. 4.5.
Таблиця 4.5

ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ КАДРОВІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Загроза Напрям впливу загрози Наслідок
для працівника / підприємства

Перша група загроз ( спричинені підприємством )
застаріла техніко-
технологічна база
виробництва

порушення технологічних
регламентів, неефективне
використання обладнання

зниження продуктивності,
низька якість продукції

шкідливі умови
праці

забруднення виробничого
середовища

погіршення стану здоров’я
персоналу, зниження про-
дуктивності праці

порушення норма-
тивів охорони праці

зростання шкідливості і не-
безпечності виробничого
середовища

погіршення стану здоров’я
персоналу, зниження про-
дуктивності праці

неефективне управ-
ління персоналом

неефективне формування та
використання персоналу

низька продуктивність пра-
ці, відсутність мотивації

непрофесійна ро-
бота служби пер-
соналу

витоки службової інфор-
мації, опортуністична по-
ведінка персоналу

втрата конкурентних пе-
реваг, зниження ефектив-
ності, діяльності

неефективна мо-
тивація персоналу

неефективна робота пер-
соналу

низька якість продукції, зни-
ження продуктивності праці

Друга група загроз ( спричинені працівниками)
низька кваліфіка-
ція працівників

порушення технологічних
регламентів

низька якість продукції,
низька продуктивність праці

неможливість ре-
алізації професій-
них та творчих
здібностей

відсутність мотивації, ру-
тинність трудових проце-
сів

зниження продуктивності
праці

незадоволеність
роботою та умо-
вами праці, оцін-
кою результатів
діяльності

відсутність мотивації, опор-
туністична поведінка пер-
соналу

зниження продуктивності
праці, звільнення праців-
ників

непродуктивна
зайнятість

відсутність мотивації та
кар’єрного розвитку

зниження продуктивності
праці,

конфліктні взаємо-
стосунки з колек-
тивом та окремими
працівниками

дискомфортний психоло-
гічний клімат, психологіч-
на напруга

зниження продуктивності
праці, звільнення праців-
ників
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За значного впливу вищенаведених загроз суттєво зростати-
муть збитки підприємства внаслідок демотивування персоналу,
небажання працівників працювати з повною віддачею, опортуні-
стичною поведінкою, пошуком іншого місця роботи або нама-
ганням працівників пристосуватися до незадовольняючих умов
праці через зменшення навантаження, інтенсивності роботи тощо.

Для запобігання впливу загроз на кадрову безпеку підприємст-
ва необхідним є постійний оперативний моніторинг внутрішніх
загроз, розроблення системи показників — індикаторів. Визначив-
ши їх порогові значення та зафіксувавши відхилення, служба
безпеки підприємства має змогу спрогнозувати посилення впливу
тієї чи іншої загрози та розробити заходи з метою усунення дії
руйнівних загроз на діяльність підприємства.

Якість діяльності служби безпеки щодо забезпечення рівня
кадрової безпеки підприємства вимірюється розмірами збитків,
які несе підприємство за рахунок впливу зовнішніх загроз.

Значна роль у формуванні кадрової безпеки підприємства на-
лежить службі персоналу, яка, маючи відповідні повноваження та
виконуючи низку функцій, забезпечує взаємодію власних праців-
ників з працівниками інших підрозділів підприємства, передусім,
із службою безпеки підприємства. Така взаємодія в поєднанні з
організацією надходження інформації із зовнішніх джерел у су-
купності дозволяє виявити домінуючі загрози та перешкодити їх
впливу.

Упереджувальні дії служби персоналу на етапах його добору
наведено в табл. 4.6.

Таблиця 4.6
УПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ДІЇ СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

НА ЕТАПАХ ДОБОРУ ПЕРСОНАЛУ1

Етап добору
персоналу Дії служби персоналу підприємства Інструменти

та методи
Знайомство з
потенційними
кандидатами

• одержання повних даних про канди-
дата, значущих для виконання трудових
функцій
• виявлення компрометуючих обставин
ділового життя кандидата
• перевірка фактів надання відомостей
• оцінювання зовнішнього вигляду і по-
ведінки кандидата
• оцінювання грамотності
• оцінювання лояльності до підприємства

спілкування,
анкетування

                     
1 Розроблено автором за матеріалами: Чумарин И. Г. Серия статей о кадровой безо-

пасности предприятия. www.dis.ru
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Продовження табл. 4.6

Етап добору
персоналу Дії служби персоналу підприємства Інструменти

та методи

Аналіз доку-
ментів

• ідентифікація особи кандидата
• вивчення наданих документів на пред-
мет виявлення фальсифікацій, підробок,
невідповідностей фактам біографії
• порівняння документів з відомостями,
заявленими в інших документах (анкета,
автобіографія)
• оцінювання стану документів

особисті доку-
менти кандида-
та, заповнені кан-
дидатом анкета
та автобіографія

Вивчення на-
даних канди-
датом рекомен-
дацій

• перевірка одержаної інформації порів-
нянням з документами та відомостями,
наданими кандидатом
• перевірка наявності судимостей, пси-
хічних хвороб, морально-психологічної
стабільності

рекомендаційні
листи; відомос-
ті, зібрані служ-
бою безпеки

Пошук і фільт-
рація нефор-
мальної інфор-
мації

• виявлення випадків крадіжок, зловжи-
вань, неетичної поведінки, конфліктних
ситуацій, інтриг

персональні ін-
форматори, не-
формальні дже-
рела інформації

Інструктаж
працівника

• надання :
• загальних вимог щодо безпеки (пожеж-
ної, фізичної, інформаційної, технічної)
та охорони праці
• правила внутрішнього розпорядку
• режимні вимоги
• правила взаємодії з охороною
• правила використання технічних засо-
бів охорони і сигналізації
• порядок колективних і індивідуальних
дій у екстремальних ситуаціях
• правила поведінки у разі виявлення не-
правомірних дій працівників підприєм-
ства і зовнішніх суб’єктів
• телефони каналів екстреного зв’язку з
службою безпеки
• правила застосування технічного об-
ладнання (вогнегасники, засоби сигналі-
зації, оповіщення)

внутрішні ін-
струкції підпри-
ємства
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Закінчення табл. 4.6
Етап добору
персоналу Дії служби персоналу підприємства Інструменти

та методи

Випробуваль-
ний термін

• оцінювання здатності виконувати по-
садові обов’язки
• виявлення поведінки кандидата в спе-
ціально створеній ситуації
• оцінювання поведінкової реакції та
психологічних характеристик
• оцінювання здатності до прийняття
рішень
• оцінювання морально-етичних якос-
тей кандидата

Спостереження,
методи екстре-
мального випро-
бування мораль-
них і ділових
якостей (створен-
ня стрес-ситуа-
цій), метод про-
вокацій (конт-
рольні закупки,
оперативні екс-
перименти)

Після виконання процедури добору персоналу та приймання
на роботу, служба персоналу продовжує тримати в полі зору пра-
цівників, їх ставлення до роботи і до підприємства. Взаємостосун-
ки в колективі з плином часу суттєво змінюються, а іноді не в
кращий бік.

На підприємствах і в організаціях використовується такий ін-
струмент, як атестація працівників, яка проводиться як з профе-
сійною метою, так і задля визначення рівня безпеки кадрової
складової. Атестація проводиться з певною періодичністю, що і
дає можливість моніторити зміни, що відбуваються в складі пра-
цівників та виявити загрози не тільки кадровій безпеці, а й еко-
номічній безпеці підприємства.

У табл. 4.4 наведено основні дії служби персоналу під час ате-
стації.

Таблиця 4.4
АТЕСТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ

Виконавці Види оцінки Інструменти та методи

Служби персоналу під-
приємства, служба без-
пеки підприємства, ке-
рівництво

• оцінювання результа-
тів діяльності за період
• перевірка знань та
кваліфікації
• визначення змін в ан-
кетних даних
• оцінювання лояльно-
сті до підприємства

вивчення документів
співбесіда, тестування,
анкетування,
подання керівництва

За результатами атестації служба персоналу здатна виявити
так звані «профільні» загрози для безпеки підприємства, тобто
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такі, наслідком яких є суттєві збитки та зростання вірогідності
банкрутства, а саме:

• невідповідність кваліфікації працівників пред’явленим до них
вимогам;

• недостатня кваліфікація працівників;
• відсутність системи підвищення кваліфікації персоналу;
• зниження рівня лояльності до підприємства;
• неефективне або нецільове використання ресурсів підпри-

ємства;
• погіршення результатів діяльності працівників;
• слабка корпоративна культура;
• неякісна перевірка кандидатів під час приймання на роботу.
Важливим інструментальним елементом, який дозволяє ви-

явити настрої трудового колективу і окремих працівників, тенден-
ції в їх поведінці та рівень лояльності до підприємства є канали
зворотного зв’язку служб персоналу та безпеки з працівниками
підприємства. Як правило, застосуванню такого інструмента пе-
редує продумана та грамотна система внутрішніх «паблик ри-
лейшнз»», або спеціально сформована система інформування
персоналу підприємства стосовно всіх подій, змін та заходів, які
відбуваються або плануються до реалізації. Якщо внутрішня сис-
тема інформаційних зв’язків забезпечує ефективну взаємодію пер-
соналу і керівництва, це суттєво збільшує рівень кадрової безпе-
ки підприємства.

Потоки інформації, що надходять від менеджерів до праців-
ників, сприяють інформуванню людей про плани і діяльність
підприємства. При цьому використовують внутрішні випуски га-
зет і журналів для співробітників, відеопрограми з новинами,
розміщують на стендах бюлетені, плакати, фільми, листи, оголо-
шення щодо громадських заходів тощо.

Вихідні потоки, що йдуть нагору — від працівників до керів-
ників, спираються на неформальні зворотні зв’язки, також вико-
ристовують скриньки для пропозицій, опитування, групові зу-
стрічі і політику відкритих дверей. До того ж для ефективного
спілкування використовуються горизонтальні зв’язки між пра-
цівниками підприємства.

Слід зазначити, що ефективні внутрішньофірмові комунікації
впливають на рівень кадрової безпеки підприємства за рахунок:

• зниження ризиків несприятливого розвитку ситуації;
• прогнозування поведінки співробітників у колективі;
• моніторингу опору змінам;
• управління лояльністю;
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• підвищення результативності внутрішніх розслідувань;
• упередження конфліктів;
• одержання додаткової інформації.
Остаточною метою моніторингу кадрової безпеки підприємс-

тва є розроблення та встановлення оцінювальних показників, ви-
мірюючи та аналізуючи які, підприємство може оцінити рівень
кадрової безпеки. Показники оцінювання рівня кадрової безпеки
доцільно виокремити в кілька груп1.

1. перша — показники чисельного складу персоналу та їх ди-
наміка (чисельність, структура чисельності за віком, сферою зай-
нятості, рівнем освіти, спеціальністю, стажем роботи);

2. друга — показники плинності персоналу та їх динаміка (чи-
сельність звільнених та її динаміка, структура причин звільнення
та її динаміка, кількість конфліктних ситуацій та її динаміка,
структура конфліктів та її динаміка);

3. третя — показники кваліфікації та інтелектуального потен-
ціалу персоналу (структура за кваліфікаційними ознаками, дина-
міка структури, обсяги патентування та ліцензування тощо, їх
динаміка, структура персоналу за освітою тощо);

4. четверта — показники ефективності використання персо-
налу та їх динаміка (продуктивність праці та її динаміка, рента-
бельність персоналу та її динаміка тощо);

5. п’ята — показники якості мотиваційної системи (зарплата
персоналу, її динаміка, рентабельність витрат на персонал, її ди-
наміка, рентабельність зарплати персоналу та її динаміка).

Крім оцінювальних показників, служба персоналу акумулює
всю інформацію, яка надходить із зовнішнього середовища та з
внутрішніх джерел з метою виявлення і прогнозування вірогідно-
сті посилення загроз економічній безпеці підприємства.

Службі персоналу підприємства та службі безпеки необхідно
за результатами моніторингу рівня кадрової безпеки підприємст-
ва не тільки відстежувати та оцінювати її рівень, а й розробляти
відповідні заходи щодо рівня її підвищення.

4.5. Напрями та методи забезпечення
кадрової безпеки підприємства

Кадрова безпека підприємства формується низкою складових,
кожна з яких вносить свою частку в процеси протидії внутрішнім
та зовнішнім загрозам, пов’язаним з діяльністю підприємства.
                     

1 Чумарин И. Г. Серия статей об кадровой безопасности предприятия. www.dis.ru
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Розглянемо основні напрямки формування кадрової безпеки за
її компонентами.

1. Для забезпечення фізичної безпеки необхідно створення
безпечних умов праці та забезпечення фізичної безпеки персона-
лу згідно з законодавством України (покладається на відповідні
органи державного нагляду за охороною праці та адміністрацію
підприємства або власника чи уповноважений ним орган). Відпо-
відно до українського законодавства існує заборона на:

• введення в експлуатацію підприємств, які не відповідають
вимогам охорони праці;

• передавання у виробництво зразків нових машин та інших
засобів виробництва, технологій, що не відповідають вимогам
охорони праці.

Також існують державні міжгалузева та галузеві нормативні
акти про охорону праці, що враховують галузеву специфіку умов
праці персоналу. Це правила, стандарти, норми, положення, ін-
струкції та інші документи, яким надано чинність правових норм,
обов’язкових для виконання1.

Підприємство, зі свого боку, в особі керівника або власника зобо-
в’язано вживати заходів щодо полегшення і поліпшення умов пра-
ці працівників через впровадження прогресивних технологій, до-
сягнення науки і техніки, засобів механізації і автоматизації вироб-
ництва, вимог ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці.

Працівник також має зобов’язання виконувати вимоги норма-
тивних актів про охорону праці, правила поводження з машина-
ми, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробницт-
ва, користуватися засобами колективного та індивідуального за-
хисту. Працівник також повинен виконувати всі зобов’язання, які
передбачені колективним договором та трудовою угодою стосов-
но безпечної діяльності та вчасно проходити попередні й періо-
дичні медичні огляди, контролювати додержання регламентів,
режимів, обмежень, технологічних процесів.

2. Інтелектуально-розумова безпека персоналу формується:
• раціональним розміщенням працівників за видами діяльнос-

ті в межах підприємства;
• повним використанням трудового та творчого потенціалу

кожного працівника;
• збереженням кваліфікованого складу персоналу, стимулю-

вання навчання та підвищенням рівня кваліфікації працівників;
• розвитком інтелектуального потенціалу персоналу.

                     
1 Кодекс законів про працю України, ст. 157. www.rada.gov.ua
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3. Професійно-фінансова безпека реалізується:
• удосконаленням техніко-технологічної бази виробництва;
• створенням умов для повної професійної віддачі працівників;
• адекватним рівнем зайнятості та трудового внеску, винаго-

роди за зусилля;
• досягненням оптимального рівня ділової та трудової актив-

ності.
4. Соціально-психологічна безпека забезпечується:
• формуванням корпоративної культури, суб’єктивного від-

чуття у працівників причетності до досягнення спільного резуль-
тату;

• формуванням адекватної економічної та соціально-психоло-
гічної винагороди;

• створенням комфортного психологічного клімату.
5. Адміністративно-кар’єрна безпека складається з:
• підвищення рівня планування та використання персоналу;
• виявлення причин зростання рівня плинності персоналу;
• надання можливості кар’єрного розвитку;
• скорочення чисельності малокваліфікованих працівників за

рахунок механізації та автоматизації праці, усунення важкої руч-
ної праці;

• формування програм розвитку персоналу.
6. Психологічно-комунікаційна безпека реалізується за ра-

хунок:
• створення психологічно позитивної творчої атмосфери в

трудових колективах;
•  забезпечення психологічно комфортних умов праці;
• формування перспективних програм вивільнення працівників.
Запорукою реалізації напрямів та методів забезпечення кадро-

вої безпеки є співпраця відділу персоналу та служби безпеки з
метою:

• удосконалення системи найму персоналу;
• удосконалення системи контрактації та трудових відносин;
• страхування зайнятості і доходів працівника (хоча б часткове);
• захисту інтересів постійних працівників (доплати за роки,

відпрацьовані на цьому підприємстві);
• реалізації правила змінюваності персоналу «вгору чи геть»;
• розроблення концепції утримання персоналу;
• впровадження програм підвищення кваліфікації, навчання;
• розроблення програм кар’єрного зростання.
Забезпечення кадрової безпеки підприємства реалізується че-

рез застосування сукупності методів — правових, економічних,
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фінансових, адміністративних, організаційних, фізичних та пси-
хологічних.

1. Правові методи передбачають: укладення трудових дого-
ворів, укладення договорів про матеріальну відповідальність
працівників підприємства, збереження комерційної таємниці; пе-
ріодичну інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей.

2. Економічні методи спрямовані на протидію економічним
збиткам підприємства, завданим персоналом підприємства (шах-
райство, розкрадання товарно-матеріальних цінностей, нецільове
використання ресурсів підприємства, а саме: використання засо-
бів зв’язку, електронної пошти, копіювального обладнання, кан-
целярських товарів тощо). Базуючись на адміністративних заса-
дах, економічні методи спрямовані на ужиття штрафних грошо-
вих санкцій до несумлінних працівників, порушуючи внутріш-
ньофірмові регламенти.

3. Фінансові методи призначені сформувати ефективні сис-
теми оплати праці та стимулювання, програми заохочення до
сумлінної праці та тривалого співробітництва.

4. Адміністративні методи передбачають проведення служ-
бових розслідувань, стягнення з працівників відшкодувань у разі
заподіяння шкоди, передавання матеріалів правоохоронним ор-
ганам та подання судових позовів.

5. Технічні методи спрямовані на забезпечення використання
технічних засобів контролю та систем обліку, зв’язку, спостере-
ження та охорони.

6. Організаційні методи формують ефективну систему управ-
ління персоналом за всіма етапами цього процесу (рекрутинг —
адаптація — навчання — ротація — мотивація — утримання —
моніторинг — кар’єрне зростання — нейтралізація — звільнен-
ня), досконалу систему обліку і контролю параметричних харак-
теристик персоналу.

7. Фізичні методи забезпечують формування та функціону-
вання системи охорони персоналу підприємства та підприємства
в цілому (спеціалізованим підрозділом охорони або спеціально
найнятими охоронцями). Охорона може відкрито користуватись
технічними засобами захисту та зв’язку. Особлива увага приділя-
ється охороні керівників підприємства.

8. Психологічні методи спрямовані на створення сприятли-
вих умов праці, перспектив кар’єрного зростання, сприятливого
психологічного клімату в колективі, формування корпоративної
культури, роботу з неформальними лідерами.
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Головною умовою високого рівня кадрової безпеки є раціо-
нальна і досконала HR-політика підприємства, яка формує орга-
нізаційно-психологічний клімат у колективі. Ефективна HR-по-
літика здатна створити високоорганізований, мотивований, креа-
тивний колектив, діяльність якого практично не створює загроз
економічній безпеці підприємства. Для створення такого колек-
тиву більшість успішних підприємств використовує сучасні HR-
технології (рекрутинг, тестування, облік, адаптація, навчання та
тренінги, ротація, атестація, мотивація, тім-білдинг (побудова
команди), утримання, протектування (захист), формування, моні-
торинг, формування здорового психологічного клімату в колек-
тиві, формування корпоративної культури, планування кар’єрно-
го розвитку, вжиття корпоративних рекреаційних заходів, враху-
вання думок колективу, робота з неформальними лідерами, вияв-
лення і нейтралізація виниклих проблем, звільнення).

Отже, на кожному етапі наведеного HR-алгоритму необхідно
виявляти потенційні загрози. розробляти заходи чи виконувати
дії, які нейтралізують реально існуючі або потенційні загрозу, за-
безпечуючи тим самим кадрову безпеку персоналу підприємства.

Резюме

Інтелектуальна безпека підприємства означає відсутність вну-
трішніх та зовнішніх загроз для інтелектуальних ресурсів підпри-
ємства, що, як наслідок, має ефективне їх використання. Інтелек-
туальні ресурси підприємства складаються з інтелектуальної
власності, інтерспецифічних ресурсів, інфраструктурних ресур-
сів, маркетингових (ринкових ) ресурсів.

Інтелектуальна безпека підприємства суттєво залежить від
ступеня захищеності його інтелектуальних ресурсів, які мають
різну охороноздатність. Чим більшою є частка в структурі інте-
лектуальних ресурсів підприємства охороноздатних та захище-
них ресурсів, тим вищим є рівень інтелектуальної безпеки.

В структурі інтелектуальних ресурсів особливе місце посідає
інтелектуальна власність, яка охоплює сукупність об’єктів про-
мислової власності та авторського права.
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В Україні існують державні структури, діяльність яких спря-
мована на охорону та захист прав на об’єкти інтелектуальної влас-
ності. Законодавчі засади охорони інтелектуальної власності в
Україні представлені такими інститутами як охорона авторського
та суміжних прав, патентним правом, правовою охороною засо-
бів індивідуалізації учасників цивільного обороту продукції, ро-
біт та послуг; правовою охороною нетрадиційних об’єктів інте-
лектуальної власності. На практиці використовують дві форми
захисту інтелектуальної власності — юрисдикційну та неюрис-
дикційну.

Інтелектуальні ресурси створюються або залучаються персо-
налом підприємства, тому кадрова безпека є невід’ємною умовою
захищеності інтелектуальних ресурсів підприємства.

Кадрова безпека є комбінацією таких складових як фізична без-
пека, інтелектуально-розумова, професійно-фінансова, соціально-
психологічна, адміністративно-кар’єрна, психологічно-комунікацій-
на. Забезпечення кадрової безпеки підприємства реалізується засто-
суванням сукупності методів — правових, економічних, фінансо-
вих, адміністративних, організаційних, фізичних та психологічних.

Головною умовою високого рівня кадрової безпеки є раціональ-
на і досконала HR-політика підприємства, яка формує організа-
ційно-психологічний клімат у колективі. Ефективна HR-полі-
тика здатна створити високоорганізований, мотивований, креатив-
ний колектив, діяльність якого практично не створює загроз еко-
номічній безпеці підприємства. Для створення такого колективу
більшість успішних підприємств використовує сучасні HR-тех-
нології.

Терміни і поняття

√ інтелектуальна безпека;
√ інтелектуальні ресурси;
√ інтелектуальна власність;
√ охороноздатні ресурси;
√ юрисдикційна форма захисту;
√ неюрисдикційна форма захисту;
√ комерційна таємниця;
√ правові, технічні, організаційні методи захисту.
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Питання для перевірки знань

1. Розкрийте сутність поняття «інтелектуальна безпека під-
приємства».

2. Які елементи входять до складу інтелектуальних ресурсів ?
3. Що означає термін «охороноздатні інтелектуальні ресурси»?
4. Як здійснюється правова охорона інтелектуальної власності

в Україні ?
5. Якими законодавчими актами регулюються правові відно-

сини у сфері охорони інтелектуальної власності ?
6. Які відомості відносяться до категорії «комерційна таємни-

ця»?
7. Які складові формують кадрову безпеку підприємства ?
8. Які методи застосовують для забезпечення кадрової безпеки?

Завдання для індивідуальної роботи

1. На прикладі реального підприємства визначте склад та
структуру інтелектуальних ресурсів.

2. Оцініть способи та методи захисту інтелектуальної власно-
сті підприємства.

3. Як підприємстві регулюються процеси обігу відомостей,
віднесених до категорії «комерційна таємниця»?

4. Ідентифікуйте складові кадрової безпеки досліджуваного
підприємства.

5. Ідентифікуйте загрози кадровій безпеці підприємства.

Література для поглибленого вивчення

1. Цивільний кодекс України. www.rada.gov.ua
2. Господарський кодекс України. www.rada.gov.ua
3. Кодекс про працю України. www.rada.gov.ua
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4. Закон України «Про власність». www.rada.gov.ua
5.  Закон України « Про інформацію». www.rada.gov.ua
6. Закон України «Про науково-технічну інформацію». www.rada.gov.ua
7. Закон України «Про авторське право і суміжні права» № 3793-ХІІ

від 23.12.1993р. www.rada.gov.ua
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611

«Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці».
www.rada.gov.ua

9. Зинов В. Г., Лебедева Т. Я., Цыганов С. А. Инновационное разви-
тие компании: управление интеллектуальными ресурсами: учеб. посо-
бие / Под ред. В. Г. Зинова — М.: Дело АНХ, 2009.

10. Кузнєцов О. О. Захист інформації та економічна безпека підпри-
ємства — Х., ХНЕУ, 2008.

11. Куркін М. В., Понікаров В. Д., Назаренко Д. В. Контроль а захист
економічної безпеки діяльності підприємств: Навч. посібник. — Х.:
ІНЖЕК, 2010.

12. Методи збору, обробки та захисту комерційної інформації: Навч.
посібник. — Рівне: Рівненський інститут слов’янознавства КСУ, 2002.

13. Понікаров В. Д., Єрмоленко О. О., Медведєв І. А. Авторські права
та інтелектуальна власність: Підручник. — Х.: ІНЖЕК, 2008.

14. Стрижак О. О. Інтелектуальна власність: Навч. посібник. — Х.:
ХНЕУ, 2007.
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ

Ризик приходить від незнан-
ня того, що Ви робите.

(Уоррен Баффет)

5.1. Фінансова безпека: сутність та етапи управ-
ління.
5.2. Діагностика рівня фінансової безпеки підприєм-
ства.
5.3. Оцінювання ймовірності банкрутства суб’єктів
господарювання.
5.4. Напрями та методи забезпечення фінансової
безпеки бізнесу.

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

 Вивчивши матеріал цього розділу, ви будете ЗНАТИ:

 сутність та прояви фінансової безпеки;
 основні види деструктивних чинників фінансової безпеки;
 цільові фінансові орієнтири підприємства, на які спря-

мована фінансова безпека та способи їх досягнення.
 технологію проведення діагностики фінансової безпеки

підприємства;
 основні методичні підходи до оцінювання ймовірності

банкрутства суб’єктів господарювання;
 способи забезпечення фінансової безпеки підприємства

на основі побудови системи управління фінансовою безпе-
кою,

5
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 а також УМІТИ:

 обґрунтовувати і відстоювати власну позицію стосовно
визначення переліку основних фінансових показників як
індикаторів рівня фінансової безпеки підприємства;

 проводити діагностику рівня фінансової безпеки під-
приємства;

 здійснювати оцінювання ймовірності банкрутства суб’єк-
тів господарювання.

5.1. Поняття і роль фінансової безпеки в діяльності підприємства

Серед складових економічної безпеки фінансова відіграє
провідну роль. Вона тісно пов’язана з розробленням фінансової
політики і управлінням фінансами підприємств, тому багато ас-
пектів фінансової безпеки знаходять своє відображення саме
в цих сферах діяльності підприємства. Застосовуючи однаковий
методичний інструментарій, у фінансовій безпеці акцент ро-
биться на забезпечення такого стану бізнесу, який би дозволив
йому стабільно функціонувати і безпечно досягати поставлених
цілей.

Фінансова безпека бізнесу — це кількісно та якісно детермі-
нований рівень його фінансового стану, що забезпечує стабільну
захищеність пріоритетних збалансованих фінансових інтересів
від ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього і
внутрішнього характеру, параметри якого визначаються на ос-
нові фінансової філософії і створюють необхідні передумови фі-
нансової підтримки його зростання в поточному і перспектив-
ному періодах1.

Сутність фінансової безпеки бізнесу відображується через
можливості підприємства:

1) забезпечити фінансову стійкість, платоспроможність, ліквід-
ність та достатню фінансову незалежність бізнесу в довгостроко-
вому періоді;
                     

1 Щодо визначенння поняття «Фінансова безпека підприємства» // О. М. Тридід,
К. В. Орєхова. — Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов», Вип.
87. — 2009. — С. 240—244.
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2) забезпечити оптимальне залучення та ефективне викорис-
тання фінансових ресурсів підприємства;

3) ідентифікувати небезпеки і загрози фінансового стану під-
приємства та розробляти заходи для їх вчасного усунення;

4) самостійно розробляти та впроваджувати фінансову стра-
тегію;

5) оцінювати її кількісними та якісними показниками, які ма-
ють граничні значення;

7) забезпечити достатню гнучкість при ухваленні фінансових
рішень;

8) забезпечити захищеність фінансових інтересів власників
підприємства.

Завдання фінансової безпеки бізнесу такі:
• забезпечувати розвиток бізнесу;
• забезпечувати стабільність грошових розрахунків і основних

фінансово-економічних параметрів;
• нейтралізувати негативну дію фінансових і банківських криз

та умисних дій конкурентів, тіньових структур на розвиток під-
приємства;

• запобігати агентським конфліктам між акціонерами, мене-
джерами і кредиторами з приводу розподілу, використання і конт-
ролю за грошовими потоками підприємства;

• оптимально для підприємства забезпечувати залучення та
використання різних джерел фінансування;

• запобігати злочинам і адміністративним правопорушенням у
фінансових правовідносинах.

Сутність фінансової безпеки проявляється в таких її характе-
ристиках1:

1. Фінансова безпека підприємства є одним із основним еле-
ментів системи його економічної безпеки. В загальному складі
елементів економічної безпеки фінансовий компонент виступає в
ролі базового значення рівня і структури фінансового потенціалу
підприємства в забезпеченні мети його економічного розвитку.
Ця роль фінансової складової визначається такими основними
положеннями:

• фінансова діяльність є основною формою ресурсного забез-
печення реалізації економічної стратегії підприємства;

• операції, пов’язані з фінансовою діяльністю підприємства,
маєть стабільний характер, тобто здійснюються постійно;
                     

1 Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. — К.: Эльга, Ни-
ка-Центр, 2004. — 784 с.
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• фінансова діяльність відіграє значну роль у забезпеченні
стабілізації економічного розвитку підприємства в цілому;

• ризики, пов’язані з фінансовою діяльністю підприємства (фі-
нансові ризики), за своїми негативними наслідками відносяться
до категорії найнебезпечніших.

2. Фінансова безпека є системою кількісних і якісних пара-
метрів фінансового стану підприємства, що в комплексі відоб-
ражує рівень його фінансової захищеності. В цій характеристиці
поняття фінансової безпеки підприємства можна виділити такі
складові:

• фінансова безпека підприємства виражає визначений аспект
його фінансового стану, що відображає той чи інший рівень його
фінансової захищеності;

• фінансовий стан підприємства, що характеризує його фі-
нансову безпеку, відображається визначеною сукупністю пара-
метрів;

• параметри системи фінансової безпеки підприємства потре-
бують чіткої якісної і кількісної детермінації1.

3. Об’єктом забезпечення фінансової безпеки є сформована
система пріоритетних збалансованих фінансових інтересів під-
приємства, що потребують захисту в процесі його фінансової ді-
яльності. Розглядаючи цю характеристику поняття фінансової
безпеки підприємства, слід звернути особливу увагу на такі ос-
новні моменти:

• в системі фінансової безпеки підприємства розглядаються
тільки пріоритетні фінансові інтереси, що відіграють найважли-
вішу роль у забезпеченні його фінансового розвитку;

• система пріоритетних фінансових інтересів повинна охоп-
лювати не тільки поточні, а й довгострокові їх види;

• пріоритетні фінансові інтереси підприємства в системі його
фінансової безпеки мають бути збалансовані з інтересами інших
суб’єктів його фінансових відносин.

4. Основою формування фінансової безпеки підприємства
є ідентифікована система реальних і потенційних загроз зов-
нішнього та внутрішнього характеру його фінансовим інте-
ресам.

5. Система фінансової безпеки конкретного підприємства до-
пускає диференційований рівень кількісних і якісних параметрів
                     

1 Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. — К.: Эльга, Ни-
ка-Центр, 2004. — 784 с.
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захищеності фінансових інтересів, адекватний його фінансовій
філософії.

6. Фінансова безпека підприємства є системою, що забезпечує
стабільність важливих фінансових напрямів розвитку підприємс-
тва, які формують захищеність його фінансових інтересів.

Розглядаючи фінансову безпеку підприємства як стабільну си-
стему, слід приділити увагу таким основним моментам:

• стабільність системи фінансової безпеки підприємства роз-
глядається як її динамічна характеристика;

• стабільність системи фінансової безпеки підприємства не є
абсолютною;

• на окремих етапах свого розвитку система фінансової безпе-
ки підприємства може функціонувати, виходячи на новий рівень
параметрів своєї стабільності1.

7. Важливою цільовою спрямованістю системи фінансової
безпеки підприємства є створення необхідних фінансових перед-
умов стійкого зростання підприємства в поточному і перспектив-
ному періодах.

Фінансова безпека пов’язана із забезпеченням досягнення ос-
новних фінансових параметрів (орієнтирів) суб’єкта господарю-
вання, а саме:

• зростання ринкової вартості підприємства;
• максимізація прибутку підприємства;
• забезпечення підприємства основним і оборотним капіта-

лом;
• забезпечення підприємства інвестиціями;
• оптимізація відрахувань підприємства до бюджету2.
Для досягнення фінансових орієнтирів підприємства необхід-

но розв’язати низку фінансових завдань. В табл. 5.13 наведено
конкретні завдання, які необхідно виконати задля досягнення ви-
значених орієнтирів.

Забезпечення відповідного рівня фінансової безпеки потребує
стратегічного підходу до управління фінансовою безпекою бізне-
су і передбачає здійснення певних етапів управління (рис. 5.1).
                     

1 Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. — К.: Эльга, Ни-
ка-Центр, 2004. — 784 с.

2 Там само.
3 Щодо визначенння поняття «Фінансова безпека підприємства» // О. М. Тридід,

К. В. Орєхова. — Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов», Вип.
87. — 2009. — С. 240—244.
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Таблиця 5.1
ОБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Об’єкт
фінансової безпеки Завдання бізнесу

зростання ринкової ціни акцій підприємстваРинкова
вартість
підприємства покращання іміджу підприємства та його торгової марки

розвиток виробництва та зростання обсягів продажу

зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції
(товарів, робіт, послуг)

зростання прибутку

мінімізація відрахувань до бюджету

оптимізація дивідендних виплат

стимулювання праці

Прибуток
підприємства

своєчасне і повне повернення кредитів

ефективне ведення комерційної діяльності

зростання ліквідності

створення умов для формування оптимального обсягу
фінансових ресурсів із внутрішніх і зовнішніх джерел

оптимізація виробничих запасів

зниження залишків готової продукції на складі

відповідність техніко-технологічної бази світовому рівню

Основний,
оборотний
капітал

забезпечення прийнятного рівня співвідношення дебі-
торської та кредиторської заборгованості

Структура грошо-
вих потоків, струк-
тура активів

підтримка фінансової стійкості і платоспроможності бі-
знесу протягом усього періоду функціонування

створення умов, необхідних для забезпечення оптималь-
ного обсягу та рівня ефективності інвестицій

розвиток виробництва продукції (товарів, робіт, послуг)

Інвестиції,
інновації
підприємства

своєчасне впровадження у фінансову діяльність сучас-
них технологій управління, інструментарію його забез-
печення і організаційних систем

Фінансові
ризики бізнесу

мінімізація фінансових ризиків бізнесу
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Закінчення табл. 5.1
Об’єкт

фінансової безпеки Завдання бізнесу

Фінансова
стійкість
підприємства

ефективний і швидкий вихід підприємства з фінансової
кризи і нейтралізація її наслідків

зниження відповідно до чинного законодавства обсягів
сплати податків до бюджету

Оптимізація
відрахувань
до бюджету зниження обов’язкових платежів до спеціальних держав-

них фондів

Ідентифікація небезпек і загроз бізнесу

Визначення або коригування індикаторів фінансової
безпеки бізнесу залежно від зміни стану зовнішнього

середовища, цілей і завдань підприємства

Розроблення системи моніторингу фінансової безпеки

Розробка заходів, спрямованих на забезпечення
фінансової безпеки бізнесу, як у короткостроковому, так і

в довгостроковому періодах

Контроль за вжиття заходів

Аналіз вжитих заходів, їх оцінювання, коригування

Рис. 5.1. Етапи управління фінансовою безпекою бізнесу

Стратегія фінансової безпеки підприємства має охоплювати:
1) визначення критеріїв і параметрів (кількісних і якісних гра-

ничних значень) фінансової системи підприємства, що відпові-
дають вимогам його фінансової безпеки;

2) розроблення механізмів і заходів ідентифікації загроз фі-
нансовій безпеці бізнесу і їх носіїв;

3) характеристику їх прояву (сфер локалізації загроз);
4) встановлення основних суб’єктів загроз, механізмів їх функ-

ціонування, критеріїв їх дії на економічну (включаючи фінансо-
ву) систему підприємства;
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5) розроблення методології прогнозування, виявлення і запо-
бігання діям чинників, що сприяють виникненню погроз фінан-
совій безпеці, проведення досліджень по виявленню тенденцій і
можливостей розвитку таких загроз;

6) організацію адекватної системи забезпечення фінансової без-
пеки бізнесу;

7) формування механізмів і заходів фінансово-економічної полі-
тики, нейтралізуючих або пом’якшуючих дію негативних чинників;

8) визначення об’єктів, предметів, параметрів контролю за за-
безпеченням фінансової безпеки бізнесу.

Небезпеки і загрози, що впливають на фінансову безпеку, мож-
на поділити на зовнішні і внутрішні. Головні зовнішні небезпеки
і загрози, що впливають на зниження фінансової безпеки, такі:

• скупка акцій, боргів підприємства небажаними партнерами;
• наявність значних фінансових зобов’язань у підприємства

(як значної величини позикових коштів, так і великих заборгова-
ностей підприємству);

• нерозвиненість ринків капіталу та їх інфраструктури;
• недостатньо розвинена правова система захисту прав влас-

ників і недотримання підприємством чинного законодавства;
• криза грошової і фінансово-кредитної систем;
• нестабільність розвитку економіки;
• недосконалість механізмів формування економічної політи-

ки держави.
Чинники, які формують названі завдання, за рівнем ідентифі-

кації можна поділити на дві групи: перша — це ті, що можуть бу-
ти оцінені кількісними методами, друга — що можуть бути оці-
нені лише за допомогою експертних оцінок. Перелік факторів за
рівнями ведення бізнесу наведено в табл. 5.2.

Таблиця 5.2
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Чинники фінансової безпекиРівень
ведення
бізнесу що визначаються тільки

методом експертних оцінок
що оцінюються кількісними

методами

наявність і рівень розвитку галузі су-
сідніх країн

рівень інтеграції країн, обсяг і струк-
тура зовнішньоекономічної співпраці

М
ег
ар
ів
ен
ь

географічне положення країни

-
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Закінчення табл. 5.2
Чинники фінансової безпекиРівень

ведення
бізнесу що визначаються тільки

методом експертних оцінок
що оцінюються кількісними

методами

кон’юнктура валютного ринку індекс інфляції в країні

інвестиційний клімат країни кон’юнктура ринку

соціально-економічна ситуація в
країні

обсяг і види інвестицій в різ-
ні сектори економіки країни

рівень корупції рівень динаміки ВВП

рівень криміналізації суспільства величина і види транзит-
них митМ

ак
ро
рі
ве
нь

обмеження прав власності іноземців рівень процентної ставки
та її динаміка

обмеження прав іноземних акціоне-
рів обиратися в раду директорів

конкурентоспроможність
підприємства

неефективне фінансове планування,
негнучка система планування

ставлення керівництва до акціонерів
динаміка попиту

обсяги і види інвестицій в
галузь

низькі показники корпоративного
управління. Дуже диференційований
штат управління податкове навантаження

часта зміна обслуговуючого банку

відсутність поточної фінансової зві-
тності

репутація недостатньої відкритості

взаємини з партнерами з поганою
репутацією

відсутність чіткої системи контролю
над фінансовими потоками

М
ез
ор
ів
ен
ь

відсутність фінансової стратегії

рівень ліквідності банку-
контрагента

До внутрішніх небезпек і загроз, що впливають на фінансову
безпеку, відносяться умисні або випадкові помилки менеджерів
стосовно управління фінансами підприємства, пов’язані з вибо-
ром стратегії підприємства та управлінням і оптимізацією активів
та пасивів підприємства. Недоліки системи менеджменту фор-
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муються за рахунок внутрішніх чинників, пов’язаних з господар-
ською діяльністю підприємства, його персоналу. Найважливіши-
ми з них є: невисока якість планування та обґрунтованість ухва-
лених рішень, дотримання технології, організація праці і робота з
персоналом, фінансова політика підприємства, недостатній рі-
вень дисципліни; протиправні дії кадрових співробітників; пору-
шення режиму збереження конфіденційної інформації, вибір не-
надійних партнерів і інвесторів, відплив кваліфікованого персо-
налу, неправильне оцінювання кваліфікації персоналу, його низь-
ка компетентність, недостатня патентна захищеність, аварії, по-
жежі, вибухи; перебої в енерго-, водо-, теплопостачанні, вихід з
ладу обчислювальної техніки, смерть провідних фахівців і керів-
ників; залежність ряду керівників від карного світу.

5.2. Діагностика рівня фінансової безпеки підприємства

Діагностика рівня фінансової безпеки передбачає визначення і
моніторинг чинників, що зумовлюють стійкість фінансово-еконо-
мічного положення на короткострокову і середньострокову перс-
пективу, а також показників (індикаторів) оцінювання рівня фі-
нансової безпеки, визначення його граничного значення. Основу
індикаторів складають показники фінансово-майнового стану та
ефективності діяльності підприємства. Від правильного вибору
системи показників залежить адекватність оцінки фінансової
безпеки підприємства.

Система показників-індикаторів, що набули кількісного вира-
ження, дозволяє завчасно сигналізувати про загрожуючу небез-
пеку і вживати заходів стосовно попередження. Діагностика рів-
ня фінансової безпеки за системою показників у певних випадках
має враховувати специфічні галузеві особливості підприємств, а
порогові значення показників слід визначати з урахуванням цик-
лічності розвитку економіки. Крім того, система показників по-
винна містити не лише самі показники, а й додаткові аналітичні
показники, що допоможуть сформувати цілісне уявлення про
стан підприємства.

Проведення діагностики має базуватися на загальноприйнятих
принципах, найважливішими з яких вважаються:

• своєчасність — діагностику необхідно проводити до ство-
рення кризової ситуації, появи перших ознак банкрутства, врахо-
вувати динамічність діяльності підприємства;
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• комплексність — окремі явища і процеси доцільно досліджу-
вати в комплексі з усіма іншими взаємопов’язаними явищами,
чинниками, цілями;

• науковість — діагностика має базуватися на науково-об-
ґрунтованих принципах, поняттях, категоріях, закономірностях,
застосуванні методології та методів дослідження;

• автентичність — процес діагностування має ґрунтуватися
на первинній, достовірній інформації;

• точність — діагностика має відповідати реальним фактам,
цілям і вимогам, які ставляться до процесу діагностування;

• об’єктивність — діагностика має здійснюватися за наперед
розробленою програмою дослідження, за чітко визначеними базо-
вими параметрами з мінімальним впливом фактора суб’єктивізму;
у процесі діагностики необхідно використовувати тільки реальні
факти, методи та заходи, щоб знизити рівень неточних оцінок;

• ефективність — здійснюючи діагностику підприємства, по-
трібно постійно порівнювати позитивні й негативні наслідки її
проведення і витрати, які пов’язані з цим процесом1;

• принцип зіставності даних — інформація, необхідна для
ухвалення рішень, повинна бути порівняною у часі та з іншими
даними, що стосуються об’єкта діагностики.

Розглядаючи процес діагностики фінансової безпеки підпри-
ємства, необхідно враховувати ряд аспектів:

• до переліку індикаторів, що визначають рівень комплексної
оцінки, передусім слід включати ті показники, які характеризу-
ють різні сторони фінансового стану підприємства і дають змогу
оцінювати його фінансові результати за різними напрямами;

• можливість кількісного оцінювання питомих показників, ана-
ліз їх взаємозв’язку. Ізольований розгляд індикаторів не дозволяє
обґрунтовано визначати їх порогові значення;

• при відборі показників необхідно передбачати можливість
розрахунку їх прогнозних величин;

• прогнозування граничних рівнів показників повинно допус-
кати оцінювання надійності залежно від певного тимчасового ін-
тервалу;

• методика розрахунку комплексного показника, що характе-
ризує фінансовий рівень економічної безпеки підприємства, має
бути досить простою і доступною. Бажано, щоб джерелом інфор-
мації для неї були дані фінансової звітності.
                     

1 Міценко Н. Г. Фінансовий аналіз як метод діагностики фінансового стану під-
приємства: Збірник науково-методичних праць // Науковий вісник. — 2005. — Вип. 15.2.
С. 192—196.
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Діагностика рівня фінансової безпеки підприємства прово-
диться за п’ятьма етапами (рис.5.2).

Фінансовий інструментарій першого етапу діагностики охоп-
лює порівняно велику кількість фінансових показників (коефіцієн-
тів), які часто дублюють один одного, і не завжди буває доціль-
ним використання тих або інших коефіцієнтів. Для подолання
інформаційного перевантаження використовують принцип розум-
ної достатності застосування методів фінансового аналізу. Суть
принципу полягає в тому, що для цілей діагностики слід викори-
стовувати тільки ті показники, які є інформаційною основою для
прийняття управлінських рішень1.

Оцінювання стану фінансової безпеки під-
приємства

Фінансова діагностика (індикатори пер-
шого рівня)

Формування системи пріоритетів другого
рівня, показники якого конкретизують
індикатори першого рівня

Визначення розмірів відхилень фактич-
них значень показників від нормативних

Аналіз виявлених відхилень, причин, що
їх зумовили, а також можливий вплив та-
ких відхилень на остаточні результати
фінансової діяльності
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Рис. 5.2. Етапи діагностики фінансової безпеки підприємства

Досвід вітчизняних підприємств дозволяє виділити три засоби
фінансової діагностики на основі принципу розумної достатності
(рис. 5.3).

Безпосереднє використання фінансової звітності є першим кро-
ком фінансової діагностики, що передбачає структурування фі-
нансових даних через складання фінансової звітності. Фінансові
дані організовуються за спеціальними форматами, що утворюють
                     

1 Савчук В. П. Финансовая диагностика предприятия как система поддержки приня-
тия управленческих решений. — http://www.management.com.ua/finance/fin051.html
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баланс (форма 1), звіт про фінансові результати (форма 2), звіт
про рух грошових коштів (форма 3).

Інструментарій фінансової діагностики

Використання фінансових
показників (коефіцієнтів)

Горизонтальний і
вертикальний

аналіз фінансової
звітності

Формування
фінансової
звітності

Рис. 5.3. Інструментарій фінансової діагностики

Вертикальний і горизонтальний аналіз фінансової звітності
є наступною стадією впорядковування фінансової інформації.
У процесі горизонтального аналізу зіставляють (в абсолютному
і відсотковому відношеннях) основні статті балансу, звіту про
прибуток і звіту про рух грошових коштів. Здійснюючи вертикаль-
ний аналіз, усі дані фінансових звітів подаються у відносному
(відсотковому) вираженні. Цей інструментарій ілюструє процес
фінансової діагностики, який можна сформулювати як принцип
зіставності. Для зіставлення даних використовують два види по-
казників:

• показники діагностованого підприємства за попередні пері-
оди часу,

• аналогічні показники інших підприємств, що належать до
тієї ж галузі (зазвичай підприємств-конкурентів).

За результатами діагностики робляться висновки стосовно
зміни фінансового стану підприємства за певний період та рівень
ефективності підприємства порівняно з конкурентами.

Третій інструментарій фінансової діагностики — низка фінан-
сових коефіцієнтів. Єдиного стандартного переліку необхідних
фінансових коефіцієнтів не існує, тому склад і послідовність роз-
рахунків та аналізу показників обирається підприємством само-
стійно відповідно до своєї специфіки. Важливо, щоб були обрані
і правильно інтерпретовані основні показники.

В господарській практиці сукупність фінансових показників
групується так:
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• показники майнового стану;
• показники фінансової стійкості;
• показники ліквідності;
• показники ділової активності;
• показники прибутковості.
На другому етапі, при формуванні системи пріоритетів слід

врахувати, що вони можуть мати різний характер для окремих
напрямів забезпечення фінансової безпеки підприємства, для різ-
них аспектів розвитку фінансової діяльності, для окремих типів
центрів відповідальності. Вагому роль у цьому процесі відігра-
ють сучасні інформаційні технології.

Наступним кроком діагностики фінансової безпеки повинно
стати визначення розмірів відхилень фактичних значень показ-
ників від передбачених (нормативних, планових).

Перелік порогових значень економічної безпеки має бути знач-
но вужчим, ніж перелік показників, що використовуються для
моніторингу чинників фінансової безпеки. Цей перелік має бути
необхідним і достатнім, щоб відображати головні сфери діяльнос-
ті підприємства, виявляти найсерйозніші загрози економічній
безпеці. Крім того, порогові значення економічної безпеки та їх
кількісні параметри можуть мати відмінності залежно від галузе-
вої належності підприємства. Для кожного підприємства має бу-
ти визначена своя низка порогових значень.

У процесі аналізу виявлених відхилень встановлюється сту-
пінь відхилень, причини виникнення, а також можливий вплив
таких відхилень на остаточні результати фінансової діяльності
суб’єктів господарювання. В результаті аналізу констатується
«нормальний», «передкризовий» або «кризовий» фінансовий стан
підприємства. Нижче наведено кілька методик діагностики фі-
нансової безпеки, в яких подано авторське бачення переліку ін-
дикаторів та порогових значень.

За системою Папехіна Р.С.1 стан фінансової безпеки підпри-
ємства можна оцінити за допомогою системи показників, до яких
належать:

фінансові коефіцієнти;
стан дебіторської і кредиторської заборгованості;
темпи зростання прибутку, реалізації продукції, активів

(табл. 5.3).

                     
1 Папехин Р. С. Факторы финансовой устойчивости и безопасности предприятия /

Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. экон. наук. — Волгоград, 2007.
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Таблиця 5.3
ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

(ЗА ПАПЕХІНИМ Р.С.)

Показники Порогове
значення Примітки

1. Коефіцієнт покриття
(оборотні кошти/ корот-
кострокові зобов’язання)

1,0
значення показника має бу-
ти не менш порогового

2. Коефіцієнт автономії
(власний капітал / валюта
балансу)

0,3
значення показника має бу-
ти не менш порогового

3. Рівень фінансового ле-
вериджу (довгострокові
зобов’язання / власний ка-
пітал)

3,0
значення показника має бу-
ти не більше порогового

4. Коефіцієнт забезпече-
ності процентів до сплати
(прибуток до сплати про-
центів і податків / процен-
ти до сплати)

3,0

значення показника має бу-
ти не менш порогового

5. Рентабельність активів
(чистий прибуток / валю-
та балансу)

значення показника має бу-
ти не менш порогового
(Іінф— індекс інфляції)

6. Рентабельність власно-
го капіталу (Чистий при-
буток / власний капітал)

15 %
значення показника має бу-
ти не менш порогового.

7. Середньозважена вар-
тість капіталу (WACC)

рівень Рентабе-
льностіь інвес-
тицій

значення показника має бу-
ти не менш порогового

8. Показник розвитку ком-
панії (відношення валових
інвестицій до амортиза-
ційних відрахувань)

1,0
значення показника має бу-
ти не менш порогового

9. Структура кредитів за
термінами погашення

кредити стро-
ком до 1 року <
< 30 %; кредитів
терміном біль-
ше 1 року <
< 70 %

значення показника має бу-
ти не більш порогового
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Закінчення табл. 5.3

Показники Порогове
значення Примітки

10. Показники диверсифі-
кації: диверсифікація по-
купців (максимальна част-
ка виручки підприємства,
що припадає на одного
покупця); диверсифікація
постачальників (максималь-
на частка виручки підпри-
ємства, що припадає на
одного постачальника)

10 %

значення показника має бу-
ти не більше порогового

11. Темпи зростання при-
бутку, реалізації продук-
ції, активів

темпи зростан-
ня прибутку >
темпів зростан-
ня реалізації про-
дукції > темпів
зростання акти-
вів

12. Співвідношення обо-
ротностей дебіторської і
кредиторської заборгова-
ностей

період обороту
дебіторської за-
боргованості >
періоду обороту
кредиторської
заборгованості

За основу побудови системи, розробленої вітчизняними нау-
ковцями (Кім Ю. Г.1) взято ідею про прямий зв’язок фінансової
безпеки підприємства з його забезпеченістю фінансовими ресур-
сами, які складаються з власного основного капіталу, власних
оборотних коштів, кредитів і позик (під власні гарантії чи гаран-
тії держави), інвестицій, прямого фінансування з бюджету (дер-
жавні та комунальні підприємства). Тому для побудови системи
показників фінансової безпеки запропоновано використати інфор-
маційні джерела безпеки підприємства, які дозволяють: налаго-
дити постійний моніторинг стану фінансової безпеки підприємс-
тва; оцінювати рівень фінансової безпеки; аналізувати і визнача-
ти чинники впливу на той чи інший стан фінансової безпеки. Ці
показники мають вигляд абсолютних і відносних величин. Такі
                     

1 Кім Ю. Г. Управління системою фінансової безпеки підприємства / Автореферат
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. — К., 2009.
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індикатори є вхідною інформацією, на якій має ґрунтуватися про-
цес управління системою фінансової безпеки (табл. 5.4).

За методикою Орлової В. В1. для оцінювання рівня фінансової
безпеки підприємства запропоновано використовувати двоком-
понентний показник, що має вигляд:

}{ D S,ФБ = , (5.1)

де S — показник рівня фінансової конкурентоспроможності;
D — показник рівня стійкості фінансового стану.

 Таблиця 5.4
ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Група
показ-
ників

Найменування
коефіцієнта Формула Порогове

значення

коефіцієнт
автономії алусума капітзагальна

капіталвласний
> 0,5

коефіцієнт
заборгованості капіталусумазагальна

язаннязобовпоточні
язобовязанндовгостр

'
. +

< 0,4

коефіцієнт
фінансового ризику капітал

зобовпоточні
язаннязобовдовгостр

власний
язання'

'. +
5,0≤

1.
 К
ое
фі
ці
єн
ти

 с
тр
ук
ту
ри

 к
ап
іт
ал
у

коефіцієнт
поточної
заборгованості луума капітазагальна с

язаннязобовпоточні ’
< 0,5

коефіцієнт
оборотності активів капіталусумазагальна

продукціїреалізаціївід
дохідчистий чим вище,

тим ефек-
тивніше

2.
 К
ое
фі
ці
єн
ти

,
як
і в
ід
об
ра
ж
аю

ть
 р
ів
ен
ь

ді
ло
во
ї а
кт
ив
но
ст
і

коефіцієнт
оборотності
капіталу активи 

продукції
реалізаціївід

оборотні

дохід
дивитись
динаміку

                     
1 Орлова В. В. Моделювання механізмів управління фінансовою безпекою підпри-

ємства / Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. — Хмельницький, 2008.
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 Продовження табл. 5.4
Група
показ-
ників

Найменування
коефіцієнта Формула Порогове

значення

рентабельність
оборотного
капіталу активи

реалізаціївід
оборотні
дохід чим вище,

тим ефек-
тивніше

коефіцієнт рента-
бельності власного
капіталу (ROE) за
чистим прибутком

капітал
прибуток

власний
чистий

чим вище,
тим ефек-
тивніше

Коефіцієнт
рентабельності всіх
активів (ROI) їдохід

чистий
реалізацівід
прибуток чим вище,

тим ефек-
тивніше

3.
 К
ое
фі
ці
єн
ти

 р
ен
та
бе
ль
но
ст
і

коефіцієнт рента-
бельності товаро-
обороту за чистим
прибутком язання’овзобпоточні

дебетінвестиції
фінансові

коштигрошові

+
+

+ чим вище,
тим ефек-
тивніше

4.
 К
ое
фі
ці
єн
ти

,
щ
о 
ві
до
бр
аж

аю
ть

 е
фе
кт
ив
ні
ст
ь

ви
ко
ри
ст
ан
ня

 в
ла
сн
их

об
ор
от
ни
х 
ко
ш
ті
в

коефіцієнт манев-
реності власного

капіталу капіталвласний
активинеоборотні

капіталвласний
−

−
0,4—

0,6 чим >,
> тим >

> маневре-
ність

коефіцієнт фінансо-
вої стійкості

балансувалюта 
язаннязобов

овідовгострок
капіталвласний

’
+

+

0,8

5.
 К
ое
фі
ці
єн
ти

пл
ат
ос
пр
ом

ож
но
ст
і

(л
ік
ві
дн
ос
ті

)

коефіцієнт абсолю-
тної платоспромо-
жності

язаннязобов’
інвестиціїфінансові
кошти

поточні

грошові
+

+
>0,2
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 Закінчення табл. 5.4

Група
показ-
ників

Найменування
коефіцієнта Формула Порогове

значення

коефіцієнт поточ-
ної платоспромож-
ності

язаннязобов’
дебет
інвестиціїфінансові
кошти

поточні

грошові

+
++

+

> 1

5.
 К
ое
фі
ці
єн
ти

пл
ат
ос
пр
ом

ож
но
ст
і

(л
ік
ві
дн
ос
ті

)

коефіцієнт співвід-
ношення дебіт. і
кредит. заборгова-
ності язаннязобов’іпоточні

істьзаборгован
какредиторсь

істьзаборгованадебіторськ

> 1

Кожен із показників, що відображає фінансову безпеку, є
трійкою імовірностей відповідних режимів функціонування фі-
нансової системи.

Отже, окремі показники можуть бути подані так:

),,,(),,,( 321321
dddsss PPPDPPPS == (5.2)

де sP1  — рівень імовірності підтримання підприємством високої
конкурентної позиції;

sP2  — рівень імовірності підтримки підприємством середньої
конкурентної позиції;

sP3  — рівень імовірності підтримання підприємством низької
конкурентної позиції;

dP1  — рівень імовірності переходу підприємства в стійкий фі-
нансовий стан;

dP2  — рівень імовірності переходу підприємства в хиткий (не-
стабільний) фінансовий стан;

dP3  — рівень імовірності переходу підприємства в кризовий
фінансовий стан.

На основі аналізу режимів функціонування і компонентів по-
казника фінансової безпеки підприємства автором виділено такі
рівні фінансової безпеки (табл. 5.5).
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Таблиця 5.5
РІВНІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

№
пп

Граничні значення показника
фінансової безпеки Стан підприємства

1 (1,0,0)}{(0,1,0),ФБ)};0,0,1(),0,0,1{(ФБ == повна фінансова безпека

2 (0,1,0)}{(0,1,0),ФБ)};0,1,0(),0,0,1{(ФБ == незначний вплив зовніш-
ніх загроз

3 (0,0,1)}{(0,1,0),ФБ)};1,0,0(),0,0,1{(ФБ == сильний вплив зовніш-
ніх загроз

4 (0,1,0)}{(0,0,1),ФБ)};0,0,1(),1,0,0{(ФБ == значна криза фінансової
системи

5 })1,0,0(),1,0,0{(ФБ= втрата фінансової без-
пеки підприємства

5.3. Оцінювання ймовірності банкрутства
суб’єктів господарювання

Економічна теорія пропонує ряд математичних моделей діаг-
ностики вірогідності настання банкрутства підприємств. Біль-
шість математичних моделей містить кілька ключових показни-
ків, на основі яких розраховується комплексний показник вірогід-
ності банкрутства. Умовно їх можна поділити на дві групи: якісні
та кількісні моделі.

В основі першого напряму лежить використання таких показ-
ників, які характеризують рівень менеджменту на підприємстві.
Здебільшого такі моделі ґрунтуються на суб’єктивному аналізі,
що допускає експертне оцінювання ризику банкрутства підпри-
ємства на основі розроблених стандартів.

Найвідомішим у цьому напрямі методом є методика прогно-
зування банкрутства за показником Аргента (А-рахунок, A-sco-
re). Ця методика передбачає аналіз періоду в кілька років до бан-
крутсва, поділяючи його на три стадії: недоліки, помилки та симп-
томи1.

Недоліки — підприємства, що скачуються до банкрутства, ро-
ками демонструють недоліки, очевидні задовго до фактичного
банкрутства.
                     

1 Руководство по кредитному менеджменту / Под ред. Б. Эдвардса. — М.: ИНФРА-
М, 1998. — 464 с.
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Помилки — внаслідок накопичення недоліків підприємство
може зробити помилку, що веде до банкрутства.

Симптоми — зроблені в минулому помилки призводять до яв-
них симптомів неплатоспроможності. Ці симптоми проявляються
в останні 2—3 роки процесу, що веде до банкрутства.

При обчисленні А-рахунку конкретного підприємства показ-
никам, що характеризують недоліки, помилки і симптоми, при-
своюють певну кількість балів: або згідно з показником Аргента,
або нуль; проміжні значення не допускаються. На основі простав-
лених балів розраховується агрегований показник А-рахунку.
Якщо сума балів більше 25, то підприємство може в найближчі 5
років збанкрутіти. Чим більше А-рахунок, тим швидше це може
статися (максимально можливий А-рахунок дорівнює 100 балам).
На практиці показники більшості середніх компаній значно ниж-
че за небезпечну відмітку в 25 балів і знаходяться в межах 5—
18 балів. Деякі успішні компанії мають нульовий рахунок. Але
підприємства, що перебувають у скрутному фінансовому стано-
вищі, часто мають кількість балів, що далеко перевищує 25 (35—
70 балів)1.

Основною перевагою показника Аргента є те, що в ньому впер-
ше була зроблена спроба впорядкувати і систематизувати показ-
ники, за якими описані збанкрутілі компанії на Заході. Отже, до-
слідникові залишається тільки порівняти ознаки вже збанкрутілих
підприємств з аналогічними ознаками досліджуваної фірми.

Складність застосування цього методу полягає в «суб’єкти-
візмі» оцінювань, що проводяться експертом. Крім того, не зав-
жди можна зібрати всю необхідну інформацію для застосування
цієї моделі. Наприклад, для розрахунку агрегованого показника
вимагається оцінити пасивність ради директорів, слабкість фі-
нансового директора, наявність великого проекту та ін.

У Великій Британіії розроблено рекомендації комітету з уза-
гальнення практики аудиту, які містять такий перелік показни-
ків для оцінювання банкрутства підприємства:

• збитки, що повторюються, від основної виробничої діяль-
ності;

• перевищення критичного рівня простроченої кредиторської
заборгованості;

• надмірне використання короткострокових позикових засобів
як джерел фінансування довгострокових капіталовкладень;
                     

1 Руководство по кредитному менеджменту / Под ред. Б. Эдвардса. — М.: ИНФРА-
М, 1998. — 464 с.
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• стабільно низькі значення коефіцієнтів ліквідності;
• хронічний брак оборотних коштів;
• частка позикових засобів, що постійно збільшується (понад

безпечну межу), в загальній сумі джерел фінансування;
• реінвестиційна політика та ін.
До переваг цієї методики можна віднести системність, комп-

лексний підхід до розуміння фінансового стану підприємства.
Труднощі у використанні цих рекомендацій полягають у багато-
критеріальності задіяних параметрів, суб’єктивності рішень, що
приймаються, необхідності складання економічного балансу окрім
бухгалтерської звітності1.

Російський науковець В. В. Ковалев запропонував ширшу,
дворівневу систему показників2. До першого рівня відносяться
критерії і показники, які за несприятливих поточних значень або
негативної динаміки свідчать про можливі значні фінансові
ускладнення в майбутньому, у тому числі, і банкрутство. До них
належать:

• істотні втрати, що повторюються, у виробничій діяльності;
• перевищення певного критичного рівня простроченої креди-

торської заборгованості;
• надмірне використання короткострокових позикових коштів

як джерел фінансування довгострокових вкладень;
• стабільно низькі значення коефіцієнтів ліквідності;
• хронічна нестача оборотних коштів;
• частка позикових коштів, що стабільно збільшується до не-

безпечних меж, у загальній сумі джерел фінансування;
• неефективна реінвестиційна політика;
• перевищення розмірів позикових коштів над встановленими

лімітами;
• хронічне невиконання зобов’язань перед інвесторами, кре-

диторами і акціонерами (стосовно своєчасності повернення по-
зик, виплати процентів і дивідендів);

• висока питома вага простроченої дебіторської заборгованості;
• наявність наднормативних і залежалих товарів, виробничих

запасів;
• погіршення стосунків з установами банківської системи;

                     
1 Степанова Г. Н. Проблемы диагностики банкротства в антикризисном управлении

предприятием [Электронный ресурс]: Академия Натальи Нестеровой. — М.: nesterova.ru,
2008. — http://www.nesterova.ru/nauch/avt.html.

2 Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций.
Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 432 с.
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• використання (вимушене) нових джерел фінансових ресур-
сів на відносно невигідних умовах;

• застосування у виробничому процесі устаткування із кінце-
вими термінами експлуатації;

• потенційні втрати довгострокових контрактів;
• несприятливі зміни в портфелі замовлень.
До другої групи входять критерії і показники, несприятливі

значення яких не дають підстави розглядати поточний фінансо-
вий стан як критичний. У той же час, вони вказують, що за пев-
них умов або вжиття дієвих заходів ситуація може значно погір-
шати. До них відносяться:

• втрата ключових співробітників апарату управління;
• вимушені зупинки, а також порушення виробничо-техноло-

гічного процесу;
• недостатня диверсифікація діяльності підприємства, тобто,

надмірна залежність фінансових результатів від якогось одного
конкретного проекту, типу устаткування, виду активів та ін.;

• зайва ставка на прогнозовану успішність і прибутковість но-
вого проекту;

• участь підприємства в судових розглядах з непередбачува-
ним результатом;

• втрата ключових контрагентів;
• недооцінка технічного і технологічного оновлення підпри-

ємства;
• неефективні довгострокові угоди;
• політичний ризик, пов’язаний з підприємством у цілому або

його стрижневими підрозділами.
Що стосується критичних значень цих критеріїв, то вони ма-

ють бути деталізовані по галузях і підгалузях, а їх розроблення
може бути виконане після накопичення певних статистичних да-
них.

Широке застосування в Західній Європі, (наприклад, у Ні-
меччині в законодавчому порядку), має прогнозування банкрутс-
тва методом аналізу фінансових потоків (автор — економіст
Дж. К. Ван Хорн). Цей метод дає можливість встановлювати тер-
міни і обсяги необхідних позикових коштів, оцінювати доціль-
ність надання кредиту. Під час аналізу фінансових коштів роз-
глядаються чотири групи показників: надходження, платежі, їх
баланс, сальдо наростаючим підсумком (що відповідає обсягу на-
явних коштів на розрахунковому рахунку). Якщо в перспективі
виникає період, у якому четвертий показник (сальдо наростаю-
чим підсумком) виявляється негативним, це означає появу боргів,
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форс-мажорної ситуації або банкрутства. Інша ознака банкрутст-
ва пов’язана з можливістю попадання підприємства в «кредитну
пастку». В такому разі позикові засоби вже не використовуються
на розвиток підприємства, а плата за них знижує ефективність ді-
яльності, веде до збиткового функціонування і банкрутства1.

Найбільшу популярність у світі отримали кількісні моделі.
Більш ранні моделі прогнозування банкрутства були одновимір-
ними, тобто побудованими на значеннях якого-небудь одного кое-
фіцієнта. Згодом вони стали ускладнюватися за рахунок залучен-
ня до аналізу все більшої кількості коефіцієнтів. Найпоширені-
шими є прогнозні моделі, що базуються на множинному дискри-
мінантному аналізі (МДА).

Під дискримінантним аналізом здебільшого розуміють комп-
лекс методів математичної статистики, за допомогою якого здій-
снюється класифікація (підприємств) залежно від значень обра-
ної сукупності показників відповідно до побудованої метричної
шкали. Така шкала створюється на основі емпіричного дослі-
дження фінансових показників великої кількості підприємств,
одні з яких опинились у фінансовій кризі, а інші успішно продов-
жують свою діяльність. У процесі аналізу підбирається певна си-
стема показників, дослідивши значення яких, можна віднести
підприємство до того чи іншого класу та з високим рівнем ймовір-
ності спрогнозувати його майбутній фінансовий стан. У теорії і
практиці здебільшого розрізняють однофакторний та багатофак-
торний дискримінантний аналіз2.

В основу однофакторного (одновимірного) аналізу покла-
дено сепаратне дослідження окремих показників (які є складовою
певної системи показників) та класифікацію підприємств за прин-
ципом дихотомії3. Віднесення підприємства до категорії «хво-
рих» чи «здорових» здійснюється у розрізі окремих показників
відповідно до емпірично побудованої шкали граничних значень
досліджуваного показника. Загальний висновок про якість фінан-
сового стану підприємства робиться на основі аналізу відповід-
ності кожного з показників, які включені в спеціально підібрану
систему, їх граничним значенням. Головним суперечливим мо-
                     

1 Степанова Г. Н. Проблемы диагностики банкротства в антикризисном управлении
предприятием [Электронный ресурс]: Академия Натальи Нестеровой. — М.: nesterova.ru,
2008. — http://www.nesterova.ru/nauch/avt.html.

2 Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. —
К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

3 Дихотомія (від гр. — поділ на дві частини) — метод статистики, за якого дослі-
джувану сукупність поділяють на дві підсукупності залежно від значення обраного кри-
терію (показника).
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ментом однофакторного дискримінантного аналізу є те, що зна-
чення окремих показників може свідчити про позитивний розви-
ток підприємства, а інших — про незадовільний. Така ситуація
унеможливлює об’єктивне прогнозування банкрутства. Одним із
шляхів розв’язання цієї проблеми є застосування багатофактор-
ного дискримінантного аналізу. В процесі аналізу підбирається
ряд показників, для кожного з яких визначається вага в так званій
дискримінантній функції1.

Функція дискримінанта має наступний загальний вигляд:

∑
=

⋅+=
n

i
ifaaZ

1
0 , (5.3)

де ао і ai — деякі параметри (коефіцієнти регресії);
fі — чинники, що характеризують фінансовий стан підприєм-

ства (наприклад, фінансові коефіцієнти).
Коефіцієнти регресії розраховуються в результаті статистич-

ної обробки даних за вибіркою підприємств, які або збанкрутіли,
або зуміли вижити протягом деякого періоду. Усі компанії поді-
ляються на дві групи: на тих, кому фінансові труднощі (банкрут-
ство) в найближчому майбутньому не загрожують, і на тих, кому
це загрожує. Якщо Z — оцінка деякої компанії знаходиться ближ-
че до показника середньої компанії-банкрота, то за незмінних
умов погіршення її положення вона збанкрутує. Якщо керівники
підприємства, усвідомивши фінансові труднощі, роблять кроки,
щоб запобігти посилюванню ситуації, то банкрутства не станеть-
ся, отже, Z — оцінка є сигналом раннього попередження. Для за-
стосування МДА потрібна досить репрезентативна вибірка під-
приємств, диференційованих за галузями, розмірами. Труднощі
полягають у тому, що всередині галузі не завжди можна знайти
достатню кількість збанкрутілих підприємств, щоб розрахувати
коефіцієнти регресії2.

Найпростішою (і найменш точною) моделлю діагностики бан-
крутства визнається двохфакторна модель. Вона ґрунтується на
двох ключових показниках: поточній ліквідності (характеризує
ліквідність) і частці позикових засобів у загальній сумі джерел
фінансування, від яких залежить вірогідність банкрутства під-
приємства (характеризує фінансову стійкість). Ці показники мно-
                     

1 Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. —
К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

2 Хабибуллина А. И. Модели анализа кредитоспособности заемщиков // Сборник науч-
ных статей ТГУ, 2005.
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жаться на вагові значення коефіцієнтів, знайдені емпірично, і ре-
зультати підсумовуються зі сталою величиною, також отриманою
емпірично-статистичним способом.

У американській практиці встановлено такі значення коефіці-
єнтів:

— поточної ліквідності (–1,0736);
— питомої ваги позикових засобів у пасивах підприємства

(+0,579);
— стала величина (–0,3877)1.
Отже, формула розрахунку вірогідності банкрутства має такий

вигляд:

.. 579,0)0736,1(3877,0 фзп kkZ +−+−= , (5.4)

де Z — надійність, ступінь віддаленості від банкрутства;
.пk — коефіцієнт поточної ліквідності (відношення поточних

активів до поточних зобов’язань);
.фзk — коефіцієнт фінансової залежності (відношення позико-

вих засобів до загальної величини пасивів).
При 0=Z  вірогідність банкрутства дорівнює 50 %; при 0>Z

ймовірність банкрутства велика (більше 50 %) і зростає в міру
збільшення Z ; при 0<Z  вірогідність банкрутства мала (менше
50 %) і знижується в міру зменшення Z .

Перевагою двохфакторної моделі вважається її простота і мож-
ливість застосування в умовах обмеженого обсягу інформації про
підприємство. В той же час ця модель не забезпечує високу точ-
ність прогнозування банкрутства, оскільки не враховує вплив на
фінансовий стан підприємства інших важливих показників (рен-
табельність, віддачу активів, ділову активність підприємства).
Помилка прогнозу оцінюється інтервалом 0,65± . Крім того, сто-
совно вагових значень коефіцієнтів і сталої величини, що фігу-
рують у моделі, відомо лише те, що вони знайдені емпіричним
шляхом. Тому вищенаведена методика буде справедлива для
США 60-х і 70-х рр. ХХ ст. У зв’язку з цим ці показники не від-
повідають сучасній специфіці економічної ситуації і організації
бізнесу в Україні2.
                     

1 Эйтингон В. Н., Анохин С. А. Прогнозирование банкротства: основные методики и
проблемы. — Электронный ресурс консалтинговой компании ITeam. — http://www.
iteam.ru/

2 Диагностика вероятности банкротства на основе дискриминантных и скоринговых
моделей. — Електронний ресурс економічного факультету КубДУ — http://econ.kubsu.
ru/files/category/11-lections-accounting.html



238

1968 року Е. Альтман розробив за допомогою апарату муль-
типлікативного аналізу дискримінанта індекс кредитоспромож-
ності (Z-рахунок), який дозволяє виділити серед суб’єктів госпо-
дарювання потенційних банкротів. Дослідження фінансового ста-
ну 33 збанкрутілих американських компаній за допомогою 22 ана-
літичних коефіцієнтів дозволило йому виділити п’ять показників,
від яких залежить визначення вірогідності банкрутства.

П’ятифакторна модель Е. Альтмана має такий вигляд:

544321 999,06,06,03,34,12,1 xxxxxxZ +++++= , (5.5)

де Z  — показник вірогідності банкрутства;
1x  — власні оборотні кошти / всього активів (показує ступінь

ліквідності активів);
2x  — чистий прибуток / всього активів (показує рівень гене-

рування прибутку);
3x  — прибуток до сплати податків і процентів / всього активів

(показує, якою мірі прибутки підприємства достатні для відшко-
дування поточних витрат і формування прибутку);

4x  — власний капітал (ринкова оцінка) / запозичений капітал;
5x  — виручка (нетто) від реалізації / усього активів.

Віднесення підприємства до певного класу надійності здійс-
нюється на підставі таких значень індексу Z :

81,1>Z — підприємство стане банкрутом: через один рік з ві-
рогідністю 95 %, через два роки — з вірогідністю 72 %, через три
роки — з вірогідністю 48 %, через 4 роки — з вірогідністю 30 %,
через 5 років — з вірогідністю 30 %.

1,81 < Z < 2,765 — вірогідність банкрутства середня.
2,765 < Z < 2,99 — вірогідність банкрутства невелика, підпри-

ємство вирізняється винятковою надійністю.
Z > 2,99 — вірогідність банкрутства нікчемно мала.
Факт банкрутства на один рік вперед можна встановити з точ-

ністю до 95 %, на два роки — 83 %.
У 1973 р. Е. Альтман модифікував формулу для компаній, ак-

ції яких не котирувалися на біржі:

54321 995,042,0107,3847,071,0 xxxxxZ ++++= , (5.6)

де x4 — співвідношення балансової вартістості власного до пози-
кового капіталу.
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Порогове значення вірогідності банкрутства за цих умов ста-
новить 1,23.

У 1972 р. економіст Ліс розробив формулу Z-рахунку для під-
приємств Великої Британії:

4321 001,0057,0092,0063,0 xxxxZ +++= , (5.7)

де 1x  — оборотний капітал / усього активів;
2x  — прибуток від реалізації / усього активів;
3x  — нерозподілений прибуток / усього активів;
4x  — власний капітал / позиковий капітал.

У цій формулі мінімальне граничне значення вірогідного бан-
крутства дорівнює 0,0347.

1984 року була створена модель Фулмера. Автором було про-
ведено дослідження 60 підприємств — 30, що збанкрутіли, і 30,
що нормально працювали — з середнім річним балансом в 455
тисяч американських доларів. Спочатку модель містила 40 кое-
фіцієнтів, тоді як в остаточному її варіанті використовується
всього дев’ять1:

075,3894,0083,1575,0335,2
12,027,1073,0212,0528,5

9876

54321
−++++

+−+++=
xxxx

xxxxxH , (5.8)

де ;
баланс

хроківминулиприбутокенийнерозподыл
1 =x

баланс
реалізаціївід(нетто)виторг

2 =x
;

капітал власний
нняоподаткува до прибуток

3 =x ;

окові)короткостр та кові(довгостроязаннязобов’
потік грошовий

4 =x ;

;
баланс

язаннязобов’ овідовгострок
5 =x

                     
1 Fulmer, John G. Jr., Moon, James E., Gavin, Thomas A., Erwin, Michael J., «A Bank-

ruptcy Classification Model For Small Firms», Journal of Commercial Bank Lending (July
1984): Р. 25—37.
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;
баланс

язаннязобов’ оковікороткостр
6 =x

)активиіматеріальнlog(7 =x ;

;
язаннязобов’
капіталоборотний

8 =x

.
сплатидопроценти

сплатидопроцентинняоподаткуваприбутокlogx 9 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

Точність прогнозів за цією моделлю на рік вперед складає
98 %, а на два роки — 81 %. При цьому якщо H < 0, то банкрут-
ство неминуче.

1976 року свою модель представив Мюнстер Кл. Беєрман1,
дослідивши 42 підприємства, половина з яких були збитковими
та перебували у фінансовій кризі. Основні характеристики дис-
кримінантної функції Беєрмана наведено в табл. 5.6.

Таблиця 5.6
ПАРАМЕТРИ ДИСКРИМІНАНТНОЇ ФУНКЦІЇ БЕЄРМАНА

Показник Вага

x1 = позичковий капітал / валюта балансу + 0,077

x2 = чистий прибуток / валюта балансу + 0,813

x3 = чистий прибуток / позиковий капітал + 0,124

x4 = чистий прибуток / чиста виручка від реалізації –0,105

x5 = cash-flow / позиковий капітал –0,063

x6 = чиста виручка від реалізації / валюта балансу + 0,061

x7 = запаси / чиста виручка від реалізації + 0,268

x8 = сума амортизації / вартість основних засобів на кінець періоду + 0,217

x9 = введені основні засоби / сума амортизації + 0,012

x10 = заборгованість за банківськими позиками / позиковий капітал + 0,165

                     
1 Beermann K. Prognosemoeglichkeiten von Kapitalverlusten mit Hilfe von Jahresab-

schlussen. — Düsseldorf, 1976. — S. 118—121.
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Значення інтегрованого показника інтерпретуються наступ-
ним чином так (горизонт прогнозування — один рік)1:

Z > 0,32 — підприємство перебуває під загрозою банкрутства;
0,32 > Z > 0,236 — неможливо чітко ідентифікувати, потребує

додаткового якісного аналізу;
Z < 0,236 — підприємству не загрожує банкрутство.
У 1978 р. за допомогою методу, який розробив Е. Альтман, в уні-

верситеті Сімона Фрейзера була побудована Гордоном Л. В.
Спрингейтом така модель:

,66,007,303,1 321 xxxZ ++= (5.9)

де ;
баланс

капіталоборотний=x

баланс
сплатидопроцентинняоподаткуваприбуток

2
+=x ;

язаннязобов'оковікороткостр
нняоподаткуваприбуток

3 =x ;

баланс
реалізаціївід(нетто)виторг=x .

Якщо Z < 0,862, та підприємство отримує оцінку «крах». У
своїй моделі Спрингейт використовував дані 40 підприємств і до-
сяг 92,5 % точності передбачення банкрутства на рік вперед.

1977 року британські дослідники Р. Таффлер і Г. Тишоу за-
стосували підхід Альтмана і на вибірці з 80 британських компа-
ній побудували чотирьохфакторну прогнозну модель фінансової
неспроможності, що описується таким рівнянням2:

4321 16,018,013,053,0 xxxxZ +++= , (5.10)

де x1 — прибуток від реалізації / короткострокові зобов’язання;
x2 — оборотні активи / сума зобов’язань;
x3 — короткострокові зобов’язання / усього активів;
x4 — виручка від реалізації / всього активів.

                     
1 Beermann K. Prognosemoeglichkeiten von Kapitalverlusten mit Hilfe von Jahresab-

schlussen. — Düsseldorf, 1976. — S. 118—121.
2 Жарковская Е. П. Антикризисное управление: Учебник. — 3-е изд. — М.: Омега-Л,

2006. — С. 132.
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При Z > 0,3 вірогідність банкрутства низька, а якщо Z < 0,2 —
висока. В наведеній моделі змінна x1 відіграє домінуючу роль у
порівнянні з трьома іншими. Крім того, на відміну від моделей
Альтмана, межі порогових значень вірогідності банкрутства зву-
жені, внаслідок чого незначні економічні коливання і можливі
помилки в початкових даних, в обчисленні фінансових коефіці-
єнтів і всього індексу можуть призводити до помилкових виснов-
ків.

Перша французька модель оцінювання платоспроможності
фірм на основі багатофаторного дискримінантного аналізу була
побудована в 1979 р. Ж. Конаном і М. Голдером. Вибірка прово-
дилась з 95 малих і середніх підприємств Франції, проаналізова-
них за період з 1970 по 1975 роки:

54321 24,010,087,022,016,0 xxxxxZ −++−−= ,  (5.11)

де 1x  — грошові кошти і дебіторська заборгованість / підсумок
активу;

2x  — власний капітал і довгострокові пасиви / підсумок пасиву;
3x  — фінансові витрати / виручка від реалізації (після оподат-

кування);
4x  — витрати на персонал / додана вартість (після оподатку-

вання);
5x  — прибуток до виплати процентів і податків / позиковий

капітал.
Вірогідність затримки платежів фірмами, що мають різні зна-

чення показника Z, можна подати у вигляді шкали (табл. 5.7):

Таблиця 5.7
ОЦІНОЧНА ШКАЛА ВІРОГІДНОСТІ ЗА МОДЕЛЛЮ

Ж. КОНАНА ТА М. ГОЛДЕРА

Z 0,21 0,048 0,002 0,026 0,068 0,087 0,107 0,131 0,164

Вірогідність
затримки
платежу, %

100 90 80 70 50 40 30 20 10

У рівнянні Ж. Конана і М. Голдера привертає на себе увагу
домінуюча роль чинника 3x  — відношення фінансових витрат до
виручки від реалізації порівняно з іншими чотирма коефіцієнта-
ми. Фактично вплив цього чинника перевищує сукупний вплив
усіх інших. Робота Ж. Конана і М. Голдера була продовжена ау-
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диторською компанією під керівництвом М. Голдера, яка побу-
дувала Z-рівняння для трьох галузей: будівництва, оптової торгів-
лі і транспорту.

1983 року для оцінювання середніх і малих промислових під-
приємств був побудований показник платоспроможності Z-управ-
ління звітності Банку Франції:

8765

4321
408,1706,0164,1689,0

221,5824,0003,2255,1544,85
rrrr

rrrrZ
++−−

−+−+−−= , (5.12)

де 1r  — частка фінансових витрат у фінансовому результаті (фі-
нансові витрати / валовий фінансовий результат);

2r  — покриття інвестованого капіталу (постійний капітал / ін-
вестований капітал);

3r  — платоспроможність (здатність до самофінансування / за-
лучений капітал)

4r  — норма валового прибутку (валовий економічний резуль-
тат / обсяг продажу (після оподаткування);

5r  — період погашення кредиту постачальників (днів) (комер-
ційна кредиторська заборгованість / закупівлі (включаючи подат-
ки);

6r  — відсоток зміни доданої вартості;
7r  — період погашення дебіторської заборгованості (днів) (за-

паси в незавершеному виробництві, аванси клієнтів + комерційна
дебіторська заборгованість / обсяг продажу (до оподаткування);

8r  — частка реальних інвестицій (реальні інвестиції / додана
вартість).

Значення показника Z дає змогу говорити про рівень ризику
банкрутства підприємства. Якщо отриманий показник > 0,125, то
стан підприємства вважається задовільним, якщо < –0,25, то є
підстави вважати, що підприємству загрожують серйозні фінан-
сові труднощі. У разі, якщо показники знаходяться в проміжку
між –0,25 і 0,125, стан підприємства і ризик його банкрутства ви-
знаються невизначеними, це так звана «зона невідомості»1.

Найвідоміші російські моделі прогнозування банкрутства пред-
ставлені двофакторною моделлю М. А. Федотової та п’ятифак-
торною моделлью Р. С. Сайфуліна і Г. Г. Кадикова.
                     

1 Диагностика вероятности банкротства на основе дискриминантных и скоринговых
моделей. — Електронний ресурс економічного факультету КубДУ — http://econ.kubsu.
ru/files/category/11-lections-accounting.html
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Модель оцінювання вірогідності банкрутства М. А. Федотової
спирається на коефіцієнт поточної ліквідності (х1) і частку позич-
кових коштів у валюті балансу (х2) :

21 057900736138770  x , x,-,  Z ⋅+⋅−= . (5.13)

За негативного значення індексу Z  є висока ймовірність, що
підприємство залишиться платоспроможним.

У шестифакторній математичній моделі О. П. Зайцевої1 про-
понується використовувати такі коефіцієнти:

..пзk  — коефіцієнт збитковості підприємства, що визначається
відношенням чистого збитку до власного капіталу;

зk  — відношення кредиторської заборгованості до дебітор-
ської;

ck  — відношення короткострокових зобов’язань до найліквід-
ніших активів; цей коефіцієнт є оберненою величиною показника
абсолютної ліквідності;

..рзk  — збитковість реалізації продукції, що обчислюється як
відношення чистого збитку до обсягу реалізації цієї продукції;

..рфk  — співвідношення позикового капіталу до власного;
kзаг. — коефіцієнт завантаження активів як величина, обернена

коефіцієнту оборотності активів.
Комплексний коефіцієнт банкрутства розраховується за фор-

мулою з такими ваговими значеннями:

зав.фрз.п.сзз.п  компл 0,1   0,1   0,25   0,2   0,1  . 0,25 kkkkkkk +++++= . (5.14)

Вагові значення питомих показників для комерційних органі-
зацій були визначені експертно, а фактичний комплексний кое-
фіцієнт банкрутства слід зіставляти з нормативним, розрахова-
ним на основі рекомендованих мінімальних значень питомих
показників:

kз.п. = 0; kз = 1; kс = 7; kз.п. = 0; kфр = 0,7; kзав = величині kзав
у попередньому періоді.

Якщо фактичний комплексний коефіцієнт більший за норма-
тивний, то вірогідність банкрутства велика, а якщо менше — то
вірогідність банкрутства мала.
                     

1 4. Зайцева О. П. Антикризисный менеджмент в российской фирме // Аваль. (Си-
бирская финансовая школа). — 1998. — № 11—12.
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Р. С. Сайфуллін і Г. Г. Кадиков запропонували використову-
вати для оцінювання фінансового стану підприємств рейтингове
число1:

.р.к.мо.ап.лз 45,008,01,02 kkkkkR ++++= ,  (5.15)

де зk — коефіцієнт забезпеченості власними засобами;
п.лk  — коефіцієнт поточної ліквідності;
о.аk  — коефіцієнт оборотності активів;

.мk  — комерційна маржа (рентабельність реалізації продукції);
.р.кk  — рентабельність власного капіталу.

У разі повної відповідності фінансових коефіцієнтів їх міні-
мальним нормативним рівням рейтингове число дорівнюватиме
одиниці і організація має задовільний стан економіки. Фінансо-
вий стан підприємств з рейтинговим числом меншим одиниці ха-
рактеризується як незадовільний2.

Фахівцями Іркутської державної економічної академії запро-
понована своя чотирьохфакторна модель прогнозу ризику банк-
рутства (модель R-рахунку)3, яка зовні схожа на модель Е. Альт-
мана для підприємств, акції яких не котируються на біржі:

4321 63,0054,038,8 kkkkR +++= . (5.16)

де 1k  = оборотний капітал / актив;
2k  = чистий прибуток / власний капітал;
3k  = виручка від реалізації / актив;
4k  = чистий прибуток / витрати на виробництво і реалізацію

(собівартість продукції, комерційні витрати, управлінські ви-
трати).

Вірогідність банкрутства підприємства відповідно до значення
визначається так (табл. 5.8).
                     

1 Антикризисное управление: Учеб. пособие / Под ред. Минаева Е. С. и Панагушина
В. П. — М.: Приор, 1998.

2 Рубан Т. Е., Байдаус П. В. Анализ методик прогнозирования банкротства на основе
использования финансовых показателей. Збірка праць магістрантів Донецького нац.
техн. ун. Вип. 2. — Донецьк: ДонНТУ, 2003. — 469 с.

3 Эйтингон В. Н., Анохин С. А. Прогнозирование банкротства: основные методики и
проблемы. — Электронный ресурс консалтинговой компании ITeam. — http://www.
iteam.ru/
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Таблиця 5.8
ВІРОГІДНІСТЬ БАНКРУТСТВА

ЗА МОДЕЛЛЮ ІРКУТСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ АКАДЕМІЇ

Значення R Вірогідність банкрутства, %

Менше 0 Максимальна (90—100)

0,0—0,18 висока (60—80)

0,19—0,32 середня (35—50)

0,33—0,42 низька (15—20)

Більше 0,42 мінімальна (до 10)

Вітчизняна модель, розроблена О. О. Терещенко1, охоплює
шість показників:

654321 06081420150750041162 x,-x,x,x,x,x, ,-Z ⋅⋅+⋅+⋅+⋅+⋅⋅= , (5.17)

де 1x — коефіцієнт покриття (ліквідність третього ступеня);
2x  — коефіцієнт фінансової автономії;
3x  — коефіцієнт оборотності вкладеного капіталу (активів);
4x  — коефіцієнт рентабельності операційного продажу за

Cash-Flow1;
5x  — коефіцієнт рентабельності активів за Cash-Flow2;
6x  — коефіцієнт оборотності позикового капіталу.

Фінансовий стан підприємства за цим показником визначаєть-
ся так:

55,0−<Z  — фінансовий стан підприємства є незадовільним,
воно перебуває у фінансовій кризі або вона йому загрожує;

55,055,0 ≤≤− Z  — однозначних висновків щодо якості фінан-
сового стану зробити неможливо, необхідно провести додатковий
експертний аналіз;

55,0−>Z  — фінансовий стан підприємства є задовільним.
Використання методології багатофакторного дискримінантно-

го аналізу у вітчизняній практиці є досить обмеженим, що зумов-
лено такими основними чинниками:

по-перше, неможливістю розроблення власних, галузевих дис-
кримінантних функцій через відсутність фахівців достатньої ква-
ліфікації;
                     

1 Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навч. посібник. —
К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.
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по-друге, бракує достатніх коштів для закупівлі та адаптації за-
хідних методик до вітчизняних умов господарювання;

по-третє, недостатнім рівнем об’єктивності показників, які від-
ображаються підприємствами у фінансовій звітності (проблема-
тика подвійної бухгалтерії)1.

Для оцінювання кредитоспроможності підприємства і ризику
його банкрутства більшість вітчизняних і зарубіжних економістів
рекомендують використовувати також інтегровану оцінку фінан-
сової стійкості на основі скорингового аналізу. Методика кредит-
ного скорингу вперше була запропонована американським еко-
номістом Д. Дюраном на початку 40-х років ХХ ст. Суть цієї ме-
тодики полягає в класифікації підприємств за мірою ризику ви-
ходячи з фактичного рівня показників фінансової стійкості і
рейтингу кожного показника, вираженого в балах на основі екс-
пертних оцінок (табл. 5.9).

Таблиця 5.9
ГРУПУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА КЛАСИ

ЗА РІВНЕМ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

Межі класів згідно з критеріями
Показники

I клас II клас III клас IV клас V клас

Рівень рен-
табельності
сукупного
капіталу, %

30 і вище
(50 балів)

29,9—20
(49,9—

35 балів)

19,9—10
(34,9—

20 балів)

9,9—1
(19,9—
5 балів)

менше 1
(0 балів)

Коефіцієнт
поточної
ліквідності

2,0 і вище
(30 балів)

1,99—1,7
(29,9—

20 балів)

1,69—1,4
(19,9—

10 балів)

1,39—1,1
(9,9—

1 балів)
1 і нижче
(0 балів)

Коефіцієнт
фінансової
незалеж-
ності

0,7
і вище

(20 балів)

0,69—
0,45

(19,9—10
балів)

0,44—
0,30

(9,9—
5 балів)

0,29—
0,20 (5—1
балів)

менше 0,2
(0 балів)

Межі
класів

100 балів
і вище

99—65
балів

64—35
балів

34—6
балів

5—0
балів

I клас — підприємства зі значним запасом фінансової стійкос-
ті, що дає змогу бути впевненим у поверненні позикових коштів;

II клас — підприємства, що мають деякий ризик пов’язаний із
заборгованістю, але поки що не розглядаються як ризиковані;
                     

1 Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навч. посібник. —
К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.
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III клас — проблемні підприємства;
IV клас — підприємства з високим ризиком банкрутства на-

віть після вжиття заходів щодо фінансового оздоровлення. Кре-
дитори ризикують втратити свої кошти і проценти;

V клас — підприємства найвищого ризику, практично непла-
тоспроможні.

Фінансова ситуація на підприємстві може бути охарактеризо-
вана також за допомогою п’яти показників, на яких базується ме-
тод credit-men, розроблений Ж. Депаляном (Франція)1:

1) коефіцієнт швидкої ліквідності :

язаннязобов’оковіКороткостр
вкладенняфінансовіоковіКороткостр

коштигрошовіістьзаборгованаДебіторськ
+

++

;

2) коефіцієнт кредитоспроможності:

язанняЗобов’
резервитаКапітал ;

3) коефіцієнт іммобілізації власного капіталу:

активиніПозаоборот
резервитаКапітал ;

4) коефіцієнт оборотності запасів:

Запаси
продукціїтьСобівартіс ;

5) коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості:

істьзаборгованаДебіторськ
продажувід(нетто)Дохід .

Для кожного коефіцієнта визначають його нормативне зна-
чення з урахуванням специфіки галузі, порівнюють з показником
на підприємстві і обчислюють значення функції N :

54321 2020102523 rrrrrN ++++= , (5.18)
                     

1 Кузнецова Н. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности:
Учеб. — Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2004. — 520 с.



249

де 
показникацьогозначенняНормативне
вапідприємстдляЗначення i

i
Nr = .

Якщо 100=N , то фінансовий стан підприємства нормальний,
якщо 100>N , то ситуація хороша, якщо 100<N , то ситуація на
підприємстві викликає занепокоєння.

5.4. Напрями та методи забезпечення фінансової безпеки

Практика останнього десятиліття свідчить, що однією з при-
чин виникнення фінансової кризи і банкрутства підприємств є
відсутність системного управління фінансовою безпекою бізнесу.
Тому однією з головних проблем сучасного фінансового менедж-
менту є побудова ефективної системи управління економічною
безпекою.

Суть управління фінансовою безпекою в теоретичному розу-
мінні є сукупністю трьох складових: процесу управління, органі-
зації управління та інформації (рис. 5.4).

З другого боку, управління фінансовою безпекою неможливе
без відповідної організаційної структури як системної сукупності
підрозділів і взаємозв’язків між ними. Отже, управління фінансо-
вою безпекою є одночасно і процесом, у перебігу якого реалізу-
ються відповідні функції, і системою, яка через організаційну
структуру здійснює ці функції.

Управління фінансовою безпекою підрпиємства

Організація
управління

Процес управління Інформація

Рис. 5.4. Сутність управління
фінансовою безпекою підприємства1

При цьому інформація стає сполучною ланкою між складови-
ми управлінського процесу2.
                     

1 Загорельская Т. Ю. Финансовая безопасность предприятия как объект управления
//Научные труды ДонНТУ. — Вып. 103-4. — С. 215—218.

2 Там само.
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Усі вищеперелічені елементи управління фінансовою безпе-
кою в сукупності утворюють механізм управління нею.

Як і кожна керуюча система, система управління фінансовою
безпекою передбачає наявність певного об’єкта управління. При
побудові загальної системи цього управління його об’єктом є фі-
нансова діяльність підприємства в цілому.

Управління фінансовою безпекою підприємства як система, що
керує, характеризується наявністю визначених суб’єктів управ-
ління. Сучасна практика фінансового менеджменту дозволяє ви-
ділити три основні групи таких суб’єктів — власник підприємст-
ва, фінансовий менеджер широкого профілю, функціональний фі-
нансовий менеджер.

Сукупність об’єкта і суб’єкта управління в діяльності служб
фінансової безпеки формує систему управління, яка включає:

• механізм управління (цілі, функції, завдання, принципи і ме-
тоди);

• сукупність організаційних структур (типи суб’єктів забезпе-
чення безпеки, види організаційних структур, рівні управління,
персонал і т. д.);

• процеси забезпечення фінансової безпеки як дії і взаємодії
елементів механізму і структур управління (за допомогою планів
забезпечення безпеки; спеціальних рішень із ситуаційних, нестан-
дартних проблем тощо).

Управління системою фінансової безпеки підприємства пе-
редбачає постійну взаємодію функцій управління: керівництва,
організації, планування, мотивації, аналізу та контролю в процесі
прийняття оптимальних управлінських рішень керівництвом і
менеджерами структурних підрозділів (рис. 5.6.)1.

Керівництво фінансовою безпекою підприємства можливо здійс-
нювати в двох режимах:

1. за стабільного функціонування підприємства;
2. за умов нестабільного стану підприємства.
Стратегія управління фінансово-економічною безпекою під-

приємства за умов нестабільного існування повинна включати
такі складові:

• діагностика кризових ситуацій;
• виокремлення об’єктивних і суб’єктивних негативних дій;
• визначення переліку заходів для запобігання загрозам еко-

номічній безпеці;
                     

1 Кім Ю. Г. Управління системою фінансової безпеки підприємства / Автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. — К., 2009.
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• оцінювання ефективності планованих заходів з погляду ней-
тралізації негативних дій;

• оцінювання вартості важливих заходів з усунення загроз
економічній безпеці1.

Механізм управління фінансовою безпекою

Об’єкти:
— Фінансова
діяльність
підприємства
— Прибуток
— Активи
— Капітал
— Зобов’язання

Суб’єкти:
— Керівник
підприємства
— Професіонал
з економічної
безпеки
— Аналітик з
економічної
безпеки

Загрози:
— Зовнішні
— Внутрішні

Ризики:
— Фінансові
— Операційні
— Інвестиційні

Контроль фінансової безпеки

Основні елементи системи

Цілі та завдання Функції Принципи Стратегія

Політика управління системою
фінансової безпеки підприємства

Рис. 5.6. Управління системою фінансової безпеки підприємства

Основним змістом процесу антикризового фінансового управ-
ління підприємством є підготовка, прийняття і реалізація управ-
лінських рішень з метою запобігання фінансовим кризам, їх по-
долання і мінімізації негативних наслідків. Особливістю такого
управління є те, що через кризові умови ухвалення управлінських
рішень часто здійснюється за обставин зниження керованості
підприємства.
                     

1 Слизкая В. П. Управление финансовой безопасностью предприятия в условиях не-
стабильности // Проблемы современной экономики. — № 4(24). — 2007.
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Для здійснення антикризового фінансового управління на під-
приємстві часто створюється спеціальна група висококваліфіко-
ваних менеджерів, що володіють особливими повноваженнями.
Процес антикризового фінансового управління складається з та-
ких основних етапів1:

1) проведення постійного моніторингу фінансового стану під-
приємства з метою раннього діагностування фінансової кризи;

2) визначення переліку заходів щодо запобігання загрозам
економічній безпеці бізнесу. Основними заходами, направленими
на нейтралізацію загроз фінансової кризи, є:

• страхування фінансових ризиків підприємства;
• реалізація зайвих активів підприємства;
• вжиття заходів зі стягненню дебіторської заборгованості;
• скорочення обсягу фінансових операцій на найризиковіших

напрямах фінансовій діяльності підприємства;
• економія інвестиційних ресурсів за рахунок припинення ре-

алізації окремих реальних інвестиційних проектів;
• економія поточних витрат, пов’язаних з господарською дія-

льністю підприємства;
• оцінювання завантаження виробничих потужностей;
• консервація дорогих природоохоронних заходів;
• передавання об’єктів невиробничої сфери на баланс органів

міської влади і скорочення витрат на їх утримання і ін.;
• реалізація комплексної програми виведення підприємства з

фінансової кризи.
Система антикризового фінансового управління базується на

певних принципах. Основними з цих принципів є2:
• принцип постійної готовності реагування;
• принцип превентивності дій — передбачає, що краще запо-

бігти загрозі фінансової кризи спочатку, ніж забезпечувати нейт-
ралізацію її негативних наслідків у майбутньому;

• принцип терміновості реагування — чим раніше будуть вклю-
чені антикризові фінансові механізми по кожному кризисному
симптому, що було діагностовано, тим більш великі можливості
до відновлення порушеної рівноваги матиме підприємство;

• принцип адекватності реагування — «включення» окремих
механізмів нейтралізації загрози фінансової кризи і її подолання
                     

1 Слизкая В. П. Управление финансовой безопасностью предприятия в условиях не-
стабильности // Проблемы современной экономики. — № 4(24). — 2007.

2 Бланк И. А. Антикризисное финансовое управление предприятием. — К. : Эльга :
Ника — Центр, 2006. — 672 с.
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повинно виходити з реального рівня такої загрози і бути адекват-
ним цьому рівню;

• принцип комплексності рішень;
• принцип альтернативності дій;
• принцип адаптивності управління — чинники фінансової

кризи бізнесу характеризуються високою динамікою, що зумов-
лює необхідність високого рівня гнучкості антикризового фінан-
сового управління, його швидкої адаптації до умов зовнішнього і
внутрішнього фінансового середовища;

• принцип пріоритетності використання внутрішніх ресурсів;
• принцип оптимальності зовнішньої санації — при виборі

форм санації і складу зовнішніх санаторів слід виходити з систе-
ми певних критеріїв, що розробляються в процесі антикризового
фінансового управління. Такими критеріями можуть бути збере-
ження управління підприємством його первинними засновника-
ми, мінімізація втрати ринкової вартості підприємства та інші;

• принцип ефективності.
Розглянуті принципи служать основою організації системи

управління фінансовою безпекою підприємства.

Резюме

Поняття «фінансова безпека» характеризує такий стан еконо-
мічної системи, що забезпечує стабільну захищеність його пріо-
ритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікова-
них реальних і потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього
характеру, параметри якого визначаються на основі його фінан-
сової філософії і створюють необхідні передумови фінансової
підтримки його стійкого зростання в поточному і перспективно-
му періодах. Досягнення наведених завдань потребує стратегіч-
ного підходу до управління і передбачає проходження визначе-
них етапів управління.

Діагностика рівня фінансової безпеки передбачає визначення і
моніторинг чинників, що зумовлюють стійкість фінансово-еконо-
мічного стану в короткостроковій і середньостроковій перспек-
тиві, а також показників (індикаторів) оцінювання рівня фінансо-
вої безпеки, визначення їх порогових значень. Основу індикато-
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рів складають показники фінансово-майнового стану та ефектив-
ності діяльності підрпиємства.

Для фінансової безпеки значення мають не самі показники, а
їх порогові значення — граничні величини, порушення яких при-
зводить до формування негативних, руйнівних тенденцій у фі-
нансовій сфері.

Важливу роль в управлінні фінансовою безпекою відіграє оці-
нювання ймовірності банкрутства підприємства. Сучасні методи-
чні підходи оцінювання ґрунтуються на скорингу та множинному
дискримінантному аналізі. Вибір тієї чи іншої методики здійсню-
ється з урахуванням специфіки підприємства.

Управління фінансовою безпекою є одночасно і процесом, у
перебігу якого реалізуються відповідні функції, і системою, яка
через організаційну структуру здійснює ці функції. При цьому
інформація стає сполучною ланкою між складовими управлінсь-
кого процесу. Об’єктом управління фінансовою безпекою під-
приємства є фінансова діяльність, суб’єктом — окремий власник
або менеджер.

Усі вищеперелічені елементи управління фінансовою безпе-
кою в сукупності утворюють механізм управління нею.

Терміни і поняття

 фінансова безпека підприємства;
 завдання та цільові об’єкти фінансової безпеки;
 етапи управління фінансовою безпекою підприємства;
 зовнішні та внутрішні чинники фінансової безпеки підпри-

ємства;
 етапи діагностики фінансової безпеки;
 інструментарій фінансової діагностики;
 індикатори та показники фінансової безпеки підприємства;
 прогнозні моделі банкрутства підприємства, що ґрунту-

ються на множинному дискримінантному аналізі (МДА);
 комплексна статична модель управління системою фінан-

сової безпеки підприємства;
 принципи системи управління фінансовою безпекою підпри-

ємства.



255

Питання для перевірки знань

1. Визначте основні характеристики фінансової безпеки під-
приємства.

2. Прокоментуйте способи досягнення фінансових орієнтирів,
на які спрямована фінансова безпека підприємства.

3. Назвіть основні етапи та складові стратегічного підходу до
управління фінансовою безпекою.

4. Охарактеризуйте зовнішні та внутрішні чинники, що впли-
вають на фінансову безпеку

5. Розкрийте зміст етапів діагностики фінансової безпеки під-
приємства. Які використовуються інструменти фінансової діаг-
ностики?

6. Проаналізуйте відомі системи діагностики фінансової без-
пеки, Наскільки повно вони відображають рівень фінансової без-
пеки підприємства?

7. Проаналізуйте відомі вам методики оцінювання ймовірнос-
ті банкрутства суб’єктів господарювання. Наскільки можливе їх
застосування в умовах господарювання України?

8. У чому полягає сутність управління системою фінансової
безпеки підприємства?

Завдання для індивідуальної роботи

1. На основі аналізу положень «Методичних рекомендацій
щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та оз-
нак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи до-
ведення до банкрутства» (Наказ Міністерства економіки України
від 19.01.2006 № 14) визначте основні показники, що можуть слу-
гувати індикаторами фінансової безпеки підприємства.

2. Проведіть експрес-діагностику ймовірності банкрутства об-
раного вами суб’єкта господарювання на основі відомих вам ме-
тодик, зробіть висновки.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА
БІЗНЕСУ

Хто володіє інформацією,
той володіє світом.

(Натан Ротшильд)

1.1. Сутність і роль інформаційної безпеки в бізнесі.
1.2. Методи та засоби захисту інформації на підпри-
ємстві.
1.3. Бізнес-розвідка підприємства: сутність, завдан-
ня та технологія проведення.

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

 Вивчивши матеріал цього розділу, ви будете ЗНАТИ:

 сутність та прояви інформаційної безпеки підприємства;
 основні джерела інформаційної безпеки;
 цілі і завдання інформаційної безпеки підприємства;
 методи захисту інформації на підприємстві;
 концептуальні підходи до побудови служби бізнес-

розвідки на підприємстві,

 а також УМІТИ:

 обґрунтовувати і відстоювати власну позицію стосовно
визначення переліку основних понять, що характеризують
інформаційну безпеку;

 визначати цільові орієнтири та способи досягнення ін-
формаційної безпеки підприємства.

6
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6.1. Сутність і роль інформаційної безпеки в бізнесі

Інформаційна безпека — це такий стан підприємства, який,
по-перше, дає йому змогу забезпечити захищеність інформацій-
них ресурсів та інформаційного середовища для підтримки жит-
тєдіяльності і життєздатності, стійкого функціонування та
розвитку; по-друге, протистояти інформаційним небезпекам і
загрозам, негативним інформаційним діям на індивідуальну і ко-
лективну свідомість та психіку персоналу, а також на комп’ю-
терні мережі і інші технічні засоби інформації; по-третє, набу-
вати навичок безпечної поведінки на ринку; по-четверте, під-
тримувати постійну готовність до вжиття адекватних заходів
в інформаційному протиборстві, ким би воно не було нав’язане.

Небезпечні інформаційні дії бувають різних видів. Одна з них
пов’язана зі знищенням цінної інформації, що знижує ефектив-
ність власної діяльності, або підвищує ефективність діяльності
конкурента. Інформаційну безпеку від дій цього виду здійснює
спеціальна служба підприємства — служба безпеки. Якщо ж ін-
формація виводиться з технологічних систем, то йдеться про тех-
нічну розвідку або шпигунство.

Інший вид інформаційних небезпек пов’язаний з впроваджен-
ням та введенням інформації, що може не лише призвести до не-
безпечних помилок у діяльності суб’єкта господарювання, а й
змусити діяти на шкоду, навіть підвести до банкрутства. Інфор-
маційну безпеку цього виду забезпечують спеціальні структури
інформаційної боротьби (наприклад, бізнес-розвідка). Вони нейт-
ралізують акції дезінформації, запобігають маніпулюванню гро-
мадською думкою, протидіють радіоелектронній боротьбі, лікві-
довують наслідки комп’ютерних атак та ін1.

Об’єктами інформаційної безпеки можуть бути свідомість
(індивідуальна і колективна), психіка окремих людей та колекти-
вів, інформаційні системи різного масштабу і призначення.
Суб’єктами інформаційної безпеки є ті органи і структури, які
тією чи іншою мірою її забезпечують.

Організація інформаційної безпеки передбачає розроблення
певних принципів її забезпечення. Одним з найважливіших з них
                   

1 Урсул А. Д., Цырдя Т. (Ф.) Н. Информационная безопасность. Сущность, содержа-
ние и принципы ее обеспечения [Електронний ресурс] / Laboratorul de Securitate
Informaţională. Режим доступу: http://security.ase.md/publ/ru/pubru22.html
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є принцип балансу інтересів підприємства, соціуму і держави.
Зрозуміло, що підприємство заінтересоване в конфіденційності
інформації щодо своєї діяльності. Але суспільство зацікавлене у
відомостях про антисоціальні прояви, корупцію, злочинні прибут-
ки і т. п. Державні органи взагалі хотіли б знати усе про бізнесові
операції1.

Інший канон — це принцип законності і правової забезпече-
ності. Зростання значущості інформаційної безпеки явно випере-
джає розвиток відповідної сфери права, чим користуються і полі-
тики, і просто шахраї.

Третє правило — це принцип інтеграції з міжнародними сис-
темами безпеки інформації. Дотримання цього канону настійно
вимагає глобалізація життя на планеті, розвиток міжнародних
комунікацій, медіатизація суспільства2.

Ще один принцип пов’язаний з економічною ефективністю.
Результати від заходів стосовно інформаційної безпеки підпри-
ємства повинні перевищувати сукупні витрати на них.

Наступний принцип свідчить про те, що система інформацій-
ної безпеки має бути мобільною, не допускати невиправданих
режимних обмежень, бо одночасно з цим підприємство втрачає
можливість захищати головну свою конкурентну перевагу — здат-
ність створювати і генерувати нові знання.

Серед інших принципів інформаційної безпеки виділимо пра-
вило презумпції несекретності інформації. Це означає, що стро-
гому нормуванню підлягати конфіденційність, а не гласність3.

Створення системи інформаційної безпеки допускає також ви-
явлення джерел інформаційних небезпек. Їх логічно класифікува-
ти на природні і штучні, на об’єктивні (незалежні від волі людей)
і суб’єктивні, на випадкові і навмисні4.

Зазвичай керівництво підприємства вирішує, який ризик має
бути виключений, а на який можна піти, воно ж потім визначає
обсяг і порядок фінансування робіт із забезпечення обраного рів-
ня інформаційної безпеки.

Ідентифікація загроз означає з’ясування настання можливих
негативних дій і наслідків. Реалізація загрози може призвести до
розкриття, модифікації, створення інформації або відмови в ін-
                   

1 Урсул А. Д., Цырдя Т. (Ф.) Н. Информационная безопасность. Сущность, содержа-
ние и принципы ее обеспечения [Електронний ресурс] / Laboratorul de Securitate
Informaţională. Режим доступу: http://security.ase.md/publ/ru/pubru22.html

2 Там само.
3 Там само.
4 Там само.
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формаційному обслуговуванні. Серед довготривалих наслідків
реалізації загрози можуть бути такі, як втрата бізнесу, розкриття
певної важливої таємниці, неадекватність даних і т.п. Слід зазна-
чити, що реалізація багатьох загроз призводить зазвичай до більш
ніж однієї дії1. Наприклад, неавторизований доступ до локальних
обчислювальних мереж призводить до можливості необмеженого
доступу до ресурсів мережі, неавторизованої модифікації даних і
програм, розкриття даних, розкриття трафіка мережі і, нарешті, не-
працездатність локальної мережі. Суть подібних загроз зводить-
ся, як правило, до нанесення тієї чи іншої шкоди підприємству.

Шкоди можуть бути самими різними:
• моральна матеріальна шкода діловій репутації підприємства;
• моральна, фізична або матеріальна шкода, пов’язаниа з роз-

голошуванням даних окремих осіб;
• матеріальний (фінансовий) збиток від розголошування кон-

фіденційної інформації;
• матеріальний (фінансовий) збиток від необхідності понов-

лення інформаційних ресурсів;
• матеріальний збиток (втрати) від неможливості виконання

взятих на себе зобов’язань перед третьою стороною;
• моральна і матеріальна шкода від дезорганізації в роботі

всього підприємства2.
Зовнішні джерела загроз можуть бути випадковими або умис-

ними і мати різний рівень кваліфікації. До них належать:
• кримінальні структури;
• потенційні злочинці і хакери;
• недобросовісні партнери;
• технічний персонал постачальників послуг;
• представники наглядових організацій і аварійних служб;
• представники силових структур3.
Внутрішні суб’єкти (джерела), як правило, являють собою ви-

сококваліфікованих фахівців у галузі розробки і експлуатації прог-
рамного забезпечення й технічних засобів, знайомі із специфікою
розв’язуваних завдань, структурою, основними функціями і прин-
ципами роботи програмно-апаратних засобів захисту інформації,
мають можливість використання штатного устаткування і техніч-
них засобів. До них відносяться:
                   

1 Садердинов А. А., Трайнев В. А., Федулов А. А. Информационная безопасность
предприятия: Учебное пособие.2е изд. — М., Издательско-торговая корпорация «Даш-
ков и К°», 2005. 336 с.

2 Там само.
3 Там само.
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• основний персонал (користувачі, програмісти, розробники);
• представники служби захисту інформації;
• допоміжний персонал (прибиральники, охорона);
• технічний персонал (життєзабезпечення, експлуатація)1.
Технічні засоби, що є джерелами потенційних загроз безпеки

інформації, також можуть бути зовнішніми:
• засоби зв’язку,
• мережі інженерних комунікацій (водопостачання, каналі-

зації);
• транспорт,
• і внутрішніми:
• неякісні технічні засоби обробки інформації;
• неякісні програмні засоби обробки інформації;
• допоміжні технічні засоби (охорони, сигналізації, телефонії);
• інші технічні засоби, що використовуються на підприєм-

стві2.
Важливо пам’ятати, що природні інформаційно-небезпечні

фактори існують спочатку в природі або виникають у результаті
аномалій, випадкових чинників, стихійних лих. Штучні джерела
створюються людьми. Техносфера є джерелом небезпек інфор-
маційної природи внаслідок неумисних помилок і несправностей.
Умисні інформаційно-небезпечні дії здійснюються свідомо і ці-
леспрямовано. При цьому часто використовуються спеціально
створені (штучні) засоби — засоби масової інформації (ЗМІ),
унікальні програмні пакети для комп’ютерів і тому подібне. В ці-
лому стосовно інформації проявляються загрози цілісності, на-
дійності, конфіденційності, повноти і доступності. Сучасні інфор-
маційні технології повинні мати здатність до недопущення або
нейтралізації дії як зовнішніх, так і внутрішніх загроз інформації,
містити адекватні методи і способи її захисту.

Системний підхід до розкриття суті і змісту інформаційної
безпеки дозволяє розробити і запропонувати адекватну концеп-
туальну модель цього феномену, що дає уявлення про загрози і
їх джерела, про злочинні цілі і способи доступу до джерел ін-
формації, а також про шляхи забезпечення її безпеки (рис. 6.1,
табл. 6.1)3.
                   

1 Садердинов А. А., Трайнев В. А., Федулов А. А. Информационная безопасность
предприятия: Учебное пособие. — 2е изд. — М.: Дашков и К°, 2005. 336 с.

2 Там само.
3 Урсул А. Д., Цырдя Т. (Ф.) Н. Информационная безопасность. Сущность, содержа-

ние и принципы ее обеспечения [Електронний ресурс] / Laboratorul de Securitate
Informaţională. Режим доступу: http://security.ase.md/publ/ru/pubru22.html
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2. Об’єкт загроз

ІНФОРМАЦІЯ

1. Способи доступу 9. Напрями захисту

3. Загрози 8. Засоби захисту

7. Способи захисту

6. Джерела інформації5. Цілі

4. Джерела загроз

Рис. 6.1. Концептуальна модель безпеки інформації

Таблиця 6.1
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ

БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ

Компоненти моделі Зміст складових моделі

Джерела інформації люди, документи публікації, засоби масової інформа-
ції, технічні носії, технічні засоби, продукції, відходи

Загрози цілісності, конфіденційності, надійності доступності

Джерела погроз супротивники, конкуренти, злочинці, корупціонери,
владні структури

Цілі ознайомлення, модифікація, знищення

Об’єкти загроз відомості про склад, стан і діяльність

Способи доступу через розголошування, витікання, несанкціонований
доступ

Напрями захисту правовий, організаційний, інженерно-технічні

Засоби захисту фізичні, апаратні, програмні, криптографічні

Методи захисту попередження, запобігання, припинення протидія

Цілями моделі інформаційної безпеки підприємства є:
• запобігання витіканню, спотворенню, підробки інформації,

звітних і інших документів фінансового управління, бухгалтерсь-
кого обліку і фінансового контролю підприємства;

• запобігання загрозам рахунків про фінансово-господарську
діяльність підприємства;

• запобігання несанкціонованим діям зі знищення, модифіка-
ції, спотворення, копіювання, блокування документів, що розроб-
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ляються керівним складом при розробленні оперативних та стра-
тегічних рішень;

• запобігання незаконному втручанню в інформаційні ресурси
локальної мережі підприємства, збереження бази даних програм-
ного забезпечення, тестових програм;

• забезпечення правого режиму документованої інформації та
обігу електронних документів всередині локальної мережі під-
приємства;

• захист конституційних прав працівників на збереження осо-
бистої таємниці і конфіденційності персональних даних, наявних
в інформаційних системах управління підприємством.

Завдання інформаційної безпеки полягають у такому:
• своєчасне виявлення загроз інформації, причин і умов їх ви-

никнення і реалізації;
• виявлення і максимальне перекриття потенційно можливих

каналів і методів несанкціонованого доступу до інформації;
• розроблення механізмів оперативного реагування на загрози

інформаційній безпеці, використання юридичних, економічних,
організаційних, соціально-психологічних, інженерно-технічних,
апаратно-програмних засобів і методів виявлення і нейтралізації
джерел загроз безпеці інформації;

• організація конфіденційного діловодства, що виключає не-
санкціоноване отримання конфіденційної інформації.

Основними принципами інформаційної безпеки є:
• забезпечення цілісності і збереження даних, тобто надійне їх

зберігання в неспотвореному вигляді;
• дотримання конфіденційності інформації (її недоступність

для тих користувачів, які не мають відповідних прав);
• доступність інформації для усіх авторизованих користувачів

за умови контролю за усіма процесами використання ними отри-
муваної інформації;

• безперешкодний доступ до інформації в будь-який момент,
коли вона може знадобитися підприємству1.

Ці принципи неможливо реалізувати без особливої інтегрова-
ної системи інформаційної безпеки, що виконує такі функції:

• розроблення політики інформаційної безпеки;
• аналіз ризиків (тобто ситуацій, у яких може бути порушена

нормальна робота інформаційної системи, а також втрачені або
розсекречені дані);
                   

1 Садердинов А. А., Трайнев В. А., Федулов А. А. Информационная безопасность
предприятия: Учебное пособие.2е изд.—М., Издательско-торговая корпорация «Дашков
и К°», 2005. — 336 с.
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• планування заходів із забезпечення інформаційної безпеки;
• планування дій в надзвичайних ситуаціях;
• вибір технічних засобів забезпечення інформаційної безпеки.

6.2. Методи та засоби захисту інформації на підприємстві

Керівництво кожного підприємства повинне само визначитися
з необхідним йому режимом безпеки і виділити для його ство-
рення і забезпечення ресурси. Для цього потрібно розробити по-
літику інформаційної безпеки, яка визначатиме загальний напрям
в управлінні роботами в цій сфері. Важливим моментом при роз-
робленні політики інформаційної безпеки є аналіз загроз і вибір
адекватних заходів протидії, які дуже часто є статичними. По-
перше, вони не враховують постійну зміну системи управління
підприємством. По-друге, вони містять лише критичні рекомен-
дації щодо формування режиму безпеки. Тому інформаційну без-
пеку необхідно щоденно підтримувати, налагоджуючи взаємодію
не лише і не стільки з технічними засобами, скільки з персона-
лом.

Інакше кажучи, стандарти і рекомендації становлять лише від-
правну точку в довгому і складному ланцюжку дій із захисту ін-
формаційних систем підприємства. Забезпечення інформаціїної
безпеки — це комплексна проблема, для розв’язання якої необ-
хідне поєднання законодавчих, організаційних і програмно-тех-
нічних заходів.

Для підтримки режиму інформаційної безпеки особливого
значення мають програмно-технічні заходи, оскільки основна за-
гроза технічним системам виходить частіше за все від самих цих
систем (збої устаткування, помилки програмного забезпечення,
помилки користувачів і адміністраторів і т. п.).

Одним з потрібних кроків у розв’язанні проблеми безпеки ін-
тегрованих систем організаційного типу слід вважати необхід-
ність створення органу, який би міг займатися сертифікацією за-
собів і методів захисту інформації у складі саме таких систем.
Темпи розвитку сучасних інформаційних технологій значно ви-
переджають темпи розроблення рекомендаційної і нормативно-
правової бази керівних документів, чинних на території України.
Тому вирішення питання про розроблення ефективної політики
інформаційної безпеки на сучасному підприємстві обов’язково
пов’язане з проблемою вибору критеріїв і показників захищенос-
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ті, а також ефективності корпоративної системи захисту інфор-
мації. Внаслідок цього, окрім вимог і рекомендацій вітчизняних
стандартів, Конституції, законів і інших нормативних документів
доводиться використовувати ряд міжнародних рекомендацій. У
тому числі адаптувати до вітчизняних умов і застосовувати на
практиці методики міжнародних стандартів, таких як ISO 17799,
ISO 9001, ISO 15408, BSI, COBIT, ITIL й інші, а також викорис-
товувати методики управління інформаційними ризиками разом з
оцінюванням економічної ефективності інвестицій для забезпе-
чення захисту інформації підприємства. Сучасні методики управ-
ління ризиками дозволяють розв’язати ряд завдань стратегічного
розвитку бізнесу. По-перше, кількісно оцінити теперішній рівень
інформаційної безпеки підприємства, що потребує виявлення ри-
зиків на правовому, організаційно-управлінському, технологічно-
му, а також технічному рівнях забезпечення інформаційної безпеки.

По-друге, розробити політику безпеки і плани вдосконалення
корпоративної системи захисту інформації для досягнення прий-
нятного рівня захищеності інформаційних активів компанії. Для
цього необхідно:

• обґрунтувати і провести розрахунок фінансових витрат на
забезпечення інформаційної безпеки на основі технологій аналізу
ризиків, зіставити витрати на забезпечення безпеки з потенцій-
ним збитком і вірогідністю його виникнення;

• виявити і провести першочергове блокування найнебезпеч-
ніших уразливостей до здійснення атак на інформаційні ресурси;

• визначити функціональні взаємостосунки і зони відповідаль-
ності при взаємодії підрозділів і осіб із забезпечення інформацій-
ної безпеки компанії, створити необхідний пакет організаційно-
розпорядчої документації;

• розробити і погодити зі службами організації, наглядовими
органами проект впровадження необхідного комплексу захисту,
що враховує сучасний рівень і тенденції розвитку інформаційних
технологій;

• забезпечити підтримку впровадженого комплексу захисту
відповідно до умов роботи організації, регулярних доопрацювань
організаційно-розпорядчої документації, модифікації технологіч-
них процесів і модернізації технічних засобів захисту1.

Політика інформаційної безпеки повинна визначати:
• яку інформацію і від кого (чого) слід захищати;

                   
1 Петренко С., Курбатов В. Разработка политики информационной безопасности

предприятия //Сетевые решения. — 2005. — № 8.
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• кому і яку інформацію потрібно надавати для виконання
службових обов’язків;

• який ступінь захисту потрібен для кожного виду інформації;
• чим загрожує втрата того або іншого виду інформації;
• як організувати роботу із захисту інформації.
Розв’язання названих завдань відкриває нові широкі можливо-

сті перед менеджерами різного рівня. Керівникам верхньої ланки
це допоможе об’єктивно і незалежно оцінити нинішній рівень
інформаційної безпеки підприємства, забезпечити формування
єдиної стратегії безпеки, розраховувати, погоджувати і обґрунто-
вувати необхідні витрати на захист підприємства. На основі
отриманої оцінки начальники відділів і служб зможуть розробити
і обґрунтувати необхідні організаційні заходи (склад і структуру
служби інформаційної безпеки, положення про комерційну таєм-
ницю, пакет посадових інструкцій і інструкції дій у разі виник-
нення нештатних ситуацій). Менеджери середньої ланки зможуть
обґрунтовано вибрати засоби захисту інформації, а також адапту-
вати і використовувати у своїй роботі кількісні показники оціню-
вання інформаційної безпеки, методики оцінювання і управління
безпекою з прив’язкою до економічної ефективності компанії.

Практичні рекомендації з нейтралізації і локалізації виявлених
загроз системи, отримані в результаті аналітичних досліджень,
допоможуть у роботі над проблемами інформаційної безпеки на
різних рівнях і, що особливо важливо, визначать основні зони
відповідальності, у тому числі матеріальної, за неналежне вико-
ристання інформаційних активів компанії. При визначенні масш-
табів матеріальної відповідальності за збиток, заподіяний підпри-
ємству, у тому числі через розголошування комерційної таєм-
ниці, слід керуватися відповідними положеннями Трудового ко-
дексу України.

Головна мета будь-якої системи інформаційної безпеки поля-
гає в забезпеченні стійкого функціонування об’єкта: запобіганні
загрозам його безпеки, захисті законних інтересів власника інфор-
мації від протиправних посягань, передбачених законодавством,
забезпеченні нормальної виробничої діяльності усіх підрозділів
підприємства. Інше завдання стосується підвищення якості по-
слуг, що надаються, і гарантій безпеки майнових прав і інтересів
клієнтів. Для цього необхідно:

• віднести інформацію до категорії обмеженого доступу (служ-
бової таємниці);

• прогнозувати і своєчасно виявляти загрози безпеці інформа-
ційних ресурсів, причини і умови, що сприяють нанесенню фі-
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нансового, матеріальної і моральної шкоди, порушенню його нор-
мального функціонування і розвитку;

• створити умови функціонування з найменшою вірогідністю
реалізації загроз безпеці інформаційних ресурсів і нанесення різ-
них видів шкоди;

• створити механізм і умови оперативного реагування на за-
грози інформаційній безпеці і прояву негативних тенденцій у
функціонуванні, ефективне припинення посягань на ресурси на
основі правових, організаційних і технічних заходів і засобів за-
безпечення безпеки;

• створити умови для максимально можливого відшкодування
і локалізації шкоди, що наноситься неправомірними діями фізич-
них і юридичних осіб, і тим самим ослабити можливий негатив-
ний вплив наслідків порушення інформаційної безпеки1.

При розробленні політики безпеки можна використовувати
таку модель (рис. 6.2), що ґрунтується на адаптації загальних
критеріїв (ISO 15408) і проведенні аналізу ризику (ISO 17799).
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Рис. 6.2. Модель побудови корпоративної системи захисту інформації

Зображена модель — це сукупність об’єктивних зовнішніх і
внутрішніх чинників і їх вплив на стан інформаційної безпеки і
на збереження матеріальних або інформаційних ресурсів.

Розглядаються такі об’єктивні фактори:
• загрози інформаційній безпеці, що характеризуються вірогід-

ністю виникнення і вірогідністю реалізації;
                   

1 Петренко С., Курбатов В. Разработка политики информационной безопасности
предприятия //Сетевые решения. — 2005. — № 8.
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• уразливість інформаційної системи або системи контрзахо-
дів (системи інформаційної безпеки), загрози, що впливають на
вірогідність реалізації;

• ризик — чинник, що відбиває можливу шкоду організації в
результаті реалізації загрози інформаційній безпеці, просочуван-
ня інформації і її неправомірного використання (ризик відбиває
вірогідні фінансові втрати — прямі або непрямі)1.

Для створення ефективної політики безпеки передбачається спо-
чатку провести аналіз ризиків у сфері інформаційної безпеки, по-
тім визначити оптимальний рівень ризику для підприємства на
основі заданого критерію. Політику безпеки і відповідну корпо-
ративну систему захисту інформації належить побудувати так,
щоб досягти заданого рівня ризику. Методика розроблення полі-
тики інформаційної безпеки сучасного підприємства дозволяє пов-
ністю проаналізувати і документально оформити вимоги, пов’я-
зані із забезпеченням інформаційної безпеки, уникнути витрат на
зайві заходи безпеки, можливі за суб’єктивного оцінювання ри-
зиків, надати допомогу в плануванні і здійсненні захисту на всіх
стадіях життєвого циклу інформаційних систем, забезпечити про-
ведення робіт у стислі терміни, подати обґрунтування для вибору
заходів протидії, оцінити ефективність контрзаходів, порівняти
різні варіанти контрзаходів.

У перебігу робіт мають бути встановлені межі дослідження.
Для цього необхідно виділити ресурси інформаційної системи,
для яких надалі будуть отримані оцінки ризиків. При цьому по-
трібно розділити ці ресурси і зовнішні елементи, з якими здійс-
нюється взаємодія. Ресурсами можуть бути засоби обчислюваль-
ної техніки, програмне забезпечення, дані, а також інформаційні
ресурси — окремі документи і окремі масиви документів, доку-
менти і масиви документів в інформаційних системах (бібліоте-
ках, архівах, фондах, банках даних, інших інформаційних систе-
мах). Прикладами зовнішніх елементів є мережі зв’язку, зовнішні
сервіси і т. п.

При побудові моделі має враховуватися взаємозв’язок між ре-
сурсами. Наприклад, вихід з ладу якого-небудь устаткування мо-
же призвести до втрати даних або виходу з ладу іншого критично
важливого елемента системи. Подібні взаємозв’язки визначають
основу побудови моделі організації з погляду інформаційної без-
пеки.
                   

1 Петренко С., Курбатов В. Разработка политики информационной безопасности
предприятия //Сетевые решения. — 2005. — № 8.
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Ця модель, відповідно до запропонованої методики, будується
так: визначається цінність виділених ресурсів, як з погляду асо-
ційованих з ними можливих фінансових втрат, так і позиції шко-
ди, завданої репутації організації, дезорганізації її діяльності, не-
матеріальної шкоди від розголошування конфіденційної інфор-
мації і т. д. Потім описуються взаємозв’язки ресурсів, визнача-
ються загрози безпеці й оцінюється вірогідність їх реалізації. На
основі побудованої моделі можна обґрунтовано вибрати систему
контрзаходів, що знижують ризики до прийнятних рівнів і мають
найбільшу економічну ефективність. Частиною системи контрза-
ходів будуть рекомендації щодо проведення регулярних переві-
рок ефективності системи захисту1.

Забезпечення підвищених вимог до інформаційної безпеки
допускає відповідні заходи на усіх етапах життєвого циклу інфор-
маційних технологій. Планування цих заходів здійснюється після
закінчення етапу аналізу ризиків і вибору контрзаходів. Обов’яз-
ковою складовою цих планів є періодична перевірка відповіднос-
ті існуючого режиму інформаційної безпеки політиці економічної
безпеки підприємства, сертифікація інформаційної системи (тех-
нології) на відповідність вимогам певного стандарту безпеки.

Після закінчення робіт визначається ступінь гарантії безпеки
інформаційного середовища, базований на оцінці, з якою можна
довіряти інформаційному середовищу об’єкта. Адекватність оцін-
ки заснована на залученні до процесу оцінювання більшого числа
елементів інформаційного середовища об’єкту, глибині, що дося-
гається за рахунок використання при проектуванні системи за-
безпечення безпеки більшого числа проектів і описів деталей ви-
конання, глибині, яка полягає в застосуванні більшої кількості
інструментів пошуку і методів, спрямованих на виявлення менш
очевидних загроз або на зменшення вірогідності їх наявності2.

Важливо пам’ятати, що перш ніж впроваджувати будь-які рі-
шення щодо захисту інформації, необхідно розробити політику
безпеки, адекватну цілям і завданням сучасного підприємства.
Зокрема, політика безпеки повинна визначати порядок надання і
використання прав доступу користувачів, а також вимоги звітно-
сті користувачів за свої дії в питаннях безпеки. Система інфор-
маційної безпеки виявиться ефективною, якщо вона надійно під-
тримуватиме виконання правил політики безпеки, і навпаки. Ета-
пи побудови політики безпеки — це внесення в опис об’єкту ав-
                   

1 Петренко С., Курбатов В. Разработка политики информационной безопасности
предприятия //Сетевые решения. — 2005. — № 8.

2 Там само.
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томатизації структури цінності і проведення аналізу ризику, і ви-
значення правил для будь-якого процесу користування цим ви-
дом доступу до ресурсів об’єкту автоматизації, що мають цей
ступінь цінності. При цьому політика безпеки має бути бажано
оформлена у вигляді окремого документа і затверджена керівни-
цтвом підприємства.

6.3. Бізнес-розвідка підприємства: сутність,
завдання та технологія проведення

Головна проблема становлення ринкових відносин в Україні по-
лягає в тому, що їх розвиток здійснюється за умов неповної ви-
значеності для нормального стійкого функціонування, браку до-
свіду, а нерідко — за умов прямої їм протидії. Загальноприйня-
тий для країн з розвиненою ринковою економікою досвід захисту
підприємництва в наших умовах потребує інших підходів.

Бізнес-розвідка — складова частина корпоративної культури
ведення сучасного бізнесу. Для виживання підприємства за умов
конкурентної боротьби першочергову роль починає відігравати
розвідка намірів конкурентів, вивчення основних тенденцій біз-
несу, аналіз можливих ризиків і т. д.
Під терміном «розвідка» в широкому значенні цього слова ро-

зуміється, з одного боку, діяльність суб’єкта (від людини, орга-
нізованої групи людей до держави в цілому) з добування інфор-
мації про наявні і потенціальні загрози його існуванню й інте-
ресам, тобто про діючого або вірогідного супротивника, а з дру-
гого — організаційна структура, сили і засоби для здійснення цієї
діяльності1.

Ділова, конкурентна, економічна, промислова, комерційна, тех-
нологічна, науково-технічна розвідки ще не мають загальноприй-
нятого чіткого визначення, тому наведемо кілька тлумачень з різ-
них джерел:

• ділова, конкурентна розвідка — це збір, обробка і аналіз ін-
формації для зміцнення положення компанії на ринку;

• конкурентною розвідкою називається діяльність недержав-
ного суб’єкта з добування відомостей про наявні і потенційні за-
грози його існуванню і інтересам за умови дотримання існуючих
правових норм;
                   

1 Алексеев М. Военная разведка России (от Рюрика до Николая II). Кн. 1. — М:,
1998. — С. 13.
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• економічна розвідка — це сукупність узгоджених дій з добу-
вання, інтерпретації, поширення і захисту інформації, що корис-
на для недержавних суб’єктів економіки і добувається легально
та за найкращих умов стосовно якості, термінів і витрат;

• конкурентна розвідка — це спосіб упорядкованого збору,
обробки й аналізу інформації з метою її дальшого використання
при ухваленні стратегічних рішень і здійсненні наступних дій; це
механізм систематичного формування на базі відкритої і доступ-
ної інформації розвідувальних відомостей для керівників компаній,
що дає змогу трансформувати ці відомості в конкретні кроки
щодо розвитку свого підприємництва; це інструмент управлін-
ня, який допомагає підприємницьким структурам краще розумі-
ти їх конкурентне середовище і приймати правильні рішення в
бізнесі.

Щоб досягти успіху в сучасному бізнесі, недостатньо мати на-
вички управління виробництвом, мати сучасне устаткування і до-
свідчений персонал. Необхідно постійно бути в курсі останніх
подій, стежити за зміною ділової кон’юнктури, законодавства і
розстановки політичних сил. Ключ до успіху в сучасному світі —
це, передусім, інформація, яка, на жаль, має тенденцію швидко
застарівати.

Вдаючись до послуг ділової і конкурентної розвідки, бізнес-
мен страхує себе від необхідності діяти наосліп і приймати не-
адекватні рішення, які можуть йому дорого обійтися.

Ділова і конкурентна розвідки завойовують популярність у
всьому світі. Найбільші компанії США, Європи і Японії створили
у себе спеціальні інформаційно-аналітичні відділи і пов’язують з
ними значну частку свого ділового успіху. Ділова і конкурентна
розвідки особливо потрібні компаніям, що працюють в Україні,
внаслідок недосконалості і неповноти ділової інформації.

Основна сфера застосування бізнес-розвідки — ринок. Метою
є — систематичне відстежування відкритої інформації про кон-
курентів, аналіз отриманих даних і розроблення обґрунтованих
рекомендацій для прийняття на їх основі управлінських рішень.
Висновки бізнес-розвідки можуть використовуватися як для прий-
няття тактичних рішень, так і для обґрунтування стратегічних
напрямів розвитку підприємства.

До основних проблем безпеки українського бізнесу можна від-
нести такі:

• конкурентна ринкова економіка є надзвичайно динамічною,
а отже, і дуже ризикованою;
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• український ринок перебуває у стадії становлення, і тому
багато ринкових механізмів не працюють;

• законодавча база України, що захищає підприємців, знач-
ною мірою відстає від сучасних вимог;

• високий ступінь корумпованості владних структур і кримі-
налізація ринкових стосунків.

Тому економічний успіх підприємств може бути забезпечений
тільки за рахунок організації конкурентної розвідки і внутрішньої
контррозвідки. Звідси і випливають завдання бізнес-розвідки:

• проведення глибоких маркетингових досліджень;
• оцінювання потенційних клієнтів;
• пошук «ніш» на ринку;
• доскональне вивчення конкурентів;
• підбір кадрів;
• систематизація наявних інформаційних ресурсів і пошук нових.
Інформація, що надається бізнес-розвідкою, повинна бути своє-

часною.
Якщо поставити запитання: «чому бізнес-розвідка сьогодні

потрібна українським компаніям?», то можна виділити ряд чин-
ників, що відповідають на нього:

• швидке зростання темпів ділового життя;
• інформаційне перевантаження;
• зростаюча глобальна конкуренція і поява її нових учасників;
• зростаюча агресивність конкуренції;
• сильний вплив політичних і соціальних змін;
• швидка зміна технологій.
Бізнес-розвідка на практиці дає такі можливості:
1. прогнозування змін на ринку;
2. передбачення дій конкурентів;
3. виявлення нових або потенційних конкурентів;
4. вивчення успіхів і невдач конкурентів;
5. пошук і вивчення фірм, яких можна поглинути;
6. вивчення нових технологій, продукції і процесів;
7. моніторинг змін у політичній, законодавчій і регулятивній

сферах, що впливають на бізнес;
8. відкриття нової справи;
9. допомога в застосуванні новітніх інструментів управління;

10. підбір кадрів і т.п.
За нинішніх умов служба безпеки підприємства обов’язково

повинна мати розвідувальний і контррозвідувальний підрозділи.
В Україні, де процвітають недобросовісна конкуренція, неповер-
нення кредитів, шахрайство, корупція, криміналізація економіки і
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нема багатьох необхідних законів (наприклад, карне покарання за
промислове шпигунство), постійна і ефективна робота цих двох
підрозділів — запорука як дальшого існування, так і процвітання
підприємства.

Діяльність відділу економічної розвідки, як свідчить багато-
річний досвід американських корпорацій, повинна знаходитися
під постійним контролем виконавчого директора фірми з питань
безпеки і будуватися за трьома основними напрямами: внутрішнє
оцінювання; зовнішнє оцінювання; аналіз отриманої інформації.

Внутрішнє оцінювання. На цьому етапі директор з питань
безпеки зобов’язаний виключити будь-яке можливе просочуван-
ня секретної інформації про свою компанію через відкриті дже-
рела. Це завдання може бути розв’язане, наприклад, за допомо-
гою цілеспрямованого перегляду повідомлень в Інтернеті. Якщо
відділ економічної розвідки має вихід на комерційні бази даних,
то слід уточнити, якого роду звіти про компанію надаються їх
користувачам. Важлива також перевірка індексів друкованих і
електронних ЗМІ, що дозволяє з’ясувати, в яких виданнях були
опубліковані статті, що стосуються діяльності компанії, і який
характер мали ці матеріали.

Працівники відділу повинні проводити періодичні перевірки з
метою виявлення фактів передавання стороннім особам конфіден-
ційної інформації службового характеру ким-небудь з працівни-
ків корпорації по телефону чи електронною поштою. Ще одним
досить ефективним способом виявлення вразливих місць у сис-
темі безпеки є регулярна перевірка сміття, в якому можуть бути
заховані викрадені дискети, роздруківки і тому подібне. Крім то-
го, рекомендується перевіряти службові приміщення в неробочий
час, щоб унеможливити залишення в них секретних матеріалів, а
також відвідувати конференції, на яких виступають співробітни-
ки компанії, з тим, щоб запобігти випадковому розголошуванню
ними секретних даних.

Багато заходів на цьому етапі вживаються у взаємодії з інши-
ми підрозділами служби безпеки підприємства.

Зовнішнє оцінювання. Цей етап передбачає збір оперативної
економічної розвідувальної інформації про конкурентів. Дирек-
тор з питань безпеки зобов’язаний знати усі джерела, з яких мож-
на отримати інформацію, що цікавить. Для того, щоб виключити
дублювання в процесі добування інформації, рекомендується ство-
рити спеціальну групу, що включала б працівників відділу еко-
номічної розвідки, інших підрозділів служби безпеки й інших
служб підприємства, діяльність яких безпосередньо стосується
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забезпечення економічної безпеки, наприклад, відділів із закупі-
вель, кредитування, наукових досліджень. Ця група зможе ефек-
тивно використовувати для збору необхідних відомостей людські
ресурси, електронні бази даних, друковані видання і спеціальні
заходи.

До людських ресурсів відносять експертів зовнішніх організа-
цій, фахівців, що працюють у компанії, їхні професійні зв’язки й
інформаторів. Усі разом вони мають забезпечувати надання комп-
лексу відомостей, що унеможливлюють прийняття помилкових
рішень. Наприклад, отримати експертні оцінки продукції, випус-
кати яку збирається компанія, може допомогти консультант дер-
жавної установи, а інтерпретувати від неї вигоди — професор
економіки університету або фахівець у галузі технологій чи мар-
кетингу. Корисними вважаються також контакти з журналістами,
що освітлюють проблеми бізнесу, які часто бувають добре обі-
знані про стан справ у конкуруючих фірмах. Природно, не можна
ігнорувати відомості, отримані від людей, що працюють у конку-
рентів.

Електронні бази даних. З їх допомогою можна отримати ве-
ликий обсяг інформації про конкуруючі компанії і продукцію.

Крім того, можуть складатися звіти про діяльність уряду, в
яких містяться відомості про контракти, що укладаються урядо-
вими організаціями з різними приватними компаніями. В таких
документах зазаначається характер кожного контракту, його вид,
вартість і дата складання, а також наводяться відомості про дис-
циплінарні стягнення, що накладаються урядом за порушення
графіків виконуваних робіт і низьку якість продукції. У звіт
включається перелік дочірніх компаній конкурента, які мали
урядові замовлення. Такі дані допомагають виключити сумнівних
підрядчиків або постачальників із списку потенційних партнерів,
а також визначити шляхи отримання вигідних урядових замов-
лень.

Також клієнтові можуть надаватися звіти з оцінками поста-
чальників і огляд їх діяльності, які можуть містити цінну інфор-
мацію про конкурентів, включаючи оцінку фінансової стабіль-
ності, якості продукції і послуг.

Ефективність діяльності підприємства багато в чому залежить
від якості і кількості інформації, що використовується для прий-
няття управлінських рішень. Основними методами збору цінної
інформації, необхідними для правильного оцінювання поточної
ситуації на ринку і аналізу поведінки конкурентів, як і раніше,
залишається економічна, у тому числі промислова, комерційна,
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технологічна, науково-технічна, конкурентна, ділова, маркетин-
гова розвідки. Комерційна розвідка є компонентом, частиною
промислової, а промислова і комерційна розвідки — складовими
економічної. Економічна розвідка є ширшим поняттям.

Інформаційні джерела бізнес розвідки. До інформаційних
джерел бізнес-розвідки належать такі інформаційні ресурси: ви-
дані документи відкритого доступу, у тому числі електронні за-
соби інформації і спеціалізовані сервери, що видають за певну
плату запрошену інформацію. В Україні останні із згаданих дже-
рел практично не використовуються як через відсутність інфор-
мування про подібні послуги, так і слабо розвинену систему елект-
ронної комерції.

Особливість світогляду керівників вітчизняних тіньових фірм,
яких передусім цікавлять підрозділи бізнес-розвідки, призводить
до того, що інформація про них в електронних засобах масової
інформації може бути звичайною дезінформацією. Бізнесменові,
який працює в тіні, ніщо не заважає створити про свою фірму
відповідний сайт, де він буде зображений з позитивного боку.
Особливості національного бізнесу як у дзеркалі відображаються
в електронних інформаційних масивах про нього.

Інтернет-сервери. Сервери, які працюють за певними профі-
лями завдань, що стоять перед структурами бізнес-розвідки, до-
сить різноманітні, як за обсягами інформації, так і за ціною до-
ступу до них. Найнижча вартість реєстрації може складати кілька
десятків доларів, а найвища — 1795 доларів (інформаційна служ-
ба Business Intelligence and Data Warehouse http: //data.psgroup.com).

Онлайнові системи для масового споживача (consumer online
market).

До таких систем відносять сайти, що містять великі обсяги ін-
формації і різноманітні посилання, мають функції пошуку. Вони
відомі користувачам Інтернету. За бажання зараз можна ознайо-
митися в українському Інтернеті і з нібито надсекретними доку-
ментами, і зі змістом карних справ, і з родинними зв’язками
сильних світу цього, і з гарячими новинами про особисте життя
громадян. Проте використання подібної інформації в питаннях
безпеки підприємства не зовсім виправдане.

Професійні бази даних. Існуючі бази даних містять в актуалі-
зованому вигляді великі масиви інформації :

База Investext — матеріали про діяльність компаній, огляди
економічного життя регіонів і галузей промисловості. Інформація
в базі наповнюється більш ніж 270 інвестиційними банками, кон-
салтинговими фірмами. Щоденне поповнення.
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База Predicasts Overview of Market and Technology містить пов-
ні тексти або реферати статей із понад 1500 видань, професійних
оглядів, економічних журналів і газет, інформаційних бюлетенів,
аудиторських звітів, оглядів ринків і галузей індустрії, прес-ре-
лізів.

База Market Research Reports містить звіти найбільших дослід-
ницьких фірм (Business Communication, Euromonitor, Datamonitor,
Freedo — nia, Frost & Sullivan та ін.) з різних галузей, компаній,
продуктів.

Професійні системи мають значно потужніший пошуковий апа-
рат, ніж пошукові системи загального користування (наприклад,
відомі користувачам Інтернету системи Alta Vista, Yahoo, Web
Crawler та ін.). При цьому пошукова система, встановлена в
LEXIS(r), — NEXIS (r), підготовляючи відповіді на стандартний
запит, переглядає понад 10 млн сторінок тексту менш ніж за
10 секунд. У результаті забезпечується можливість за дуже корот-
кий час виявити усі наявні в системі документи з питання, що ці-
кавить. Оновлення інформації в системах цієї групи робиться
щодня або навіть частіше, і доступ до них можливий 24 години
на добу.

Послуги таких систем зазвичай платні. Так, почасова оплата
при роботі з професійними базами даних може становити від $75
до $260 для більшості файлів залежно від використовуваної БД,
причому час розв’язання простих інформаційних завдань лежить
у межах 5—20 хвилин. Оскільки асортимент пошукових страте-
гій надзвичайно широкий, сумарна вартість будь-якого пошуку
істотно залежить від досвіду дослідника і його інформаційної
культури. У Росії, наприклад, така система професійних баз да-
них вже сформована і продовжує активно розвиватися.

Другий тип інформаційних джерел складають неопубліковані
документи і дані, які мають у розпорядженні працівники підроз-
ділів підприємства: відомості, отримані на виставках, результати
досліджень ринку, свідоцтва, отримані від клієнтів, інформація
про вдалі і невдалі кроки конкурентів. Для співробітників бізнес-
розвідки інформація цієї групи є досить доступною.

Третій тип інформаційних джерел — результати агентурної
діяльності підрозділу бізнес-розвідки. Агенти можуть перебувати
в органах влади і управління, в спеціалізованих журналах і інших
засобах масової Інформації. Сюди також можуть бути віднесені
відомості, отримані методами промислового шпигунства.

Четвертий тип інформаційних джерел — спеціалізовані фірми,
що працюють на ринку інформаційних послуг. Таким фірмам за-
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звичай замовляють ту або іншу роботу, необхідну для розв’язан-
ня завдань бізнес-розвідки, але не проведення бізнес-розвідки як
такої. Інакше менеджер вищого рівня може задати собі питання:
«навіщо на фірмі постійні розвідники, якщо вони працюють лис-
тоношами між фірмами?».

Фахівці з бізнес-розвідки більше 90 % усієї необхідної інфор-
мації отримують з першого із згаданих джерел.

Усі розвідки оцінюються протилежною стороною як шпигун-
ство, що завдає збитку як державі в цілому, так і його окремим
суб’єктам господарювання. Проте, під розвідкою найчастіше ма-
ються на увазі дії, що не виходять за межі, після яких починаєть-
ся порушення відповідного законодавства. Інакше кажучи, роз-
відка — це збір інформації в рамках (без порушення) чинного за-
конодавства, а шпигунство — дії, не обмежені ніякими законами,
моральними і етичними положеннями, починаючи від шантажу,
підкупу, хабарів, захоплення заручників і закінчуючи вбивства-
ми. Шпигунство завжди протизаконне, а розвідка — необхідна
складова чесної конкуренції.

Шпигунство. Збір і продаж комерційної інформації про діяль-
ність компаній у всьому світі вже давно стали високодохідним
бізнесом. В Україні також існує багато компаній, що надають по-
слуги в цій сфері. Діяльність таких підприємств або окремих осіб
не завжди відповідає вимогам законодавства. Проте наявність
попиту завжди породжує відповідну пропозицію.

Замовників фірм, що збирають і аналізують комерційну інфор-
мацію, як правило, не дуже цікавлять способи і засоби, які будуть
використані для отримання тих або інших секретів, для них важ-
ливішим є остаточний результат. Проте, часто замовник, що звер-
нувся за допомогою в консалтингову або пошукову фірму, по су-
ті, може стати співучасником протиправних дій щодо своїх кон-
курентів.

У Карному кодексі України дано таке визначення шпигунства:
Комерційне шпигунство — це умисні дії, спрямовані на отри-

мання відомостей, що становлять комерційну таємницю, з метою
розголошування або іншого використання цих відомостей (ст. 231).

Комерційна таємниця підприємства — це інформація, пов’яза-
на з технологією виробництва, управлінням фінансами й іншою
діяльністю підприємства, що не є державною таємницею, розго-
лошування (передавання, витікання) якої може завдати шкоди
його інтересам.

При цьому слід мати на увазі, що склад і обсяг відомостей, які
належать до комерційної таємниці, порядок їх захисту визнача-
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ються керівником підприємства, а відомості, які не можуть бути
комерційною таємницею, — Кабінетом Міністрів України. Під-
приємства можуть видавати спеціальні накази про комерційну
таємницю і конфіденційну інформацію. Окрім цього підприємст-
во має право використовувати свій власний гриф «Комерційна
таємниця», який може проставлятися на окремих документах,
файлах або на цілих збірках документів. Тільки наявність подіб-
них внутрішніх режимних заходів дає змогу підприємствам за-
хищати свої секрети юридично і при необхідності захищатися в
судовому порядку.

У науково-практичному коментарі до Карного кодексу Украї-
ни дано визначення незаконного збору комерційної таємниці під-
приємства. Згідно з цим документом кримінальними є такі дії,
спрямовані на пошук і добування комерційної таємниці без від-
повідної санкції правоохоронних органів:

• розпитування певних осіб;
• візуальне спостереження і підслуховування;
• зняття інформації з каналів зв’язку;
• проникнення в комп’ютерні системи;
• виготовлення копій документів;
• узагальнення даних, отриманих з відкритих джерел службо-

вої переписки;
• таємне або відкрите викрадення, купівля, обмін документів,

промислових зразків і т. д. з наступним зосередженням вище пе-
релічених відомостей в одному або кількох місцях.

З позиції карного законодавства не має значення, чи збирає
винна особа самостійно комерційну таємницю підприємства або
наймає для цього інших осіб. У останньому випадку ця співпраця
може бути кваліфікована як «злочин, здійснений у співучасті».

Як розвідка, так і звичайне шпигунство — збір інформації про
конкурентів, контрагентів і інші підприємства «під замовлення»
може мати безліч варіантів юридичного оформлення. Найчастіше
цей вид послуг надається під виглядом договорів про інформа-
ційну підтримку, здійснення маркетингових досліджень або кон-
салтингових послуг і ін. Іноді ці послуги називаються так: «На-
дання довідки про підприємство або галузь». Як би не називався
цей вид діяльності, замовник повинен особливу увагу приділяти
змісту подібного договору і офіційній формі його виконання: акт
виконаних робіт, довідка, звіт. Так, наприклад, у договорі необ-
хідно регламентувати усі джерела збору, усі способи і методи
аналізу необхідної інформації. А офіційні документи, що підтвер-
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джують виконання замовлення, повинні містити виключно за-
конні джерела інформації про діяльність інших підприємств.

Отже, використовувати для збору інформації необхідно мето-
ди і засоби економічної розвідки, а не шпигунства.

До основних завдань підрозділу бізнес-розвідки на підприємс-
тві відносять:

• знаходження таких шляхів розвитку, які дозволили б отри-
мати суттєву перевагу над конкурентами;

• розроблення принципово нових підходів до ведення бізнесу,
які відкривали б підприємству шлях до захоплення лідерства в
галузі;

• своєчасне розкриття планів конкурентів стосовно досягнен-
ня ними переваги, захоплення ринку або інших небажаних для
підприємства дій.

Враховуючи, що підрозділ бізнес-розвідки є структурною оди-
ницею підприємства, визначення тих або інших завдань інфор-
маційного забезпечення можна чекати не лише від керівників фір-
ми, а й від інших її структурних підрозділів. Перераховані зав-
дання не враховують залучення сил і засобів бізнес-розвідки до
забезпечення інших підрозділів, що зумовлено обмеженими ре-
сурсами. У разі збільшення ресурсів доцільно в кожному струк-
турному підрозділі фірми мати працівника (групу) подвійного
підпорядкування, — керівництву підрозділу і службі бізнес-роз-
відки підприємства. Такі співробітники розв’язують локальні пи-
тання бізнес-розвідки вже в інтересах окремих підрозділів.

Резюме

Інформаційна безпека — це такий стан підприємства, який дає
йому змогу забезпечити захищеність інформаційних ресурсів,
протистояти інформаційним небезпекам і загрозам, негативним
діям на індивідуальну і колективну свідомість та психіку персо-
налу, а також на комп’ютерні мережі й інші технічні засоби ін-
формації. Об’єктами інформаційної безпеки можуть бути свідо-
мість (індивідуальна і колективна), психіка окремих людей та
колективів, інформаційні системи різного масштабу і призначен-
ня. Суб’єктами інформаційної безпеки є ті органи і структури, які
тією чи іншою мірою її забезпечують.
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Організація інформаційної безпеки передбачає розроблення
певних принципів її забезпечення. Основними з них є такі: прин-
цип балансу інтересів підприємства, соціуму і держави; принцип
законності і правої забезпеченості; принцип інтеграції з міжнарод-
ними системами безпеки інформації; економічної ефективності;
мобільності системи інформаційної безпеки; презумпції несекрет-
ності інформації.

Створення системи інформаційної безпеки передбачає також
виявлення джерел інформаційних небезпек. Їх поділяють на при-
родні і штучні, на об’єктивні (незалежні від волі людей) і
суб’єктивні (залежні), на випадкові і навмисні. Одним з потріб-
них кроків у розв’язанні проблеми безпеки інтегрованих систем
організаційного типу слід вважати необхідність створення орга-
ну, який би міг займатися сертифікацією засобів і методів захис-
ту інформації у складі саме таких систем.

Бізнес-розвідка є компонентом корпоративної культури ве-
дення сучасного бізнесу. Ділова, конкурентна, економічна, про-
мислова, комерційна, технологічна, науково-технічна розвідки
ще не мають чіткого визначення, проте, спільним для цих понять
є здійснення певної діяльності суб’єкта господарювання зі збору
та аналізу інформації. Основна сфера застосування бізнес-роз-
відки — ринок. Метою є — систематичне відстежування відкри-
тої інформації про конкурентів, аналіз отриманих даних і розроб-
лення обґрунтованих рекомендацій для прийняття на їх основі
управлінських рішень. Висновки бізнес-розвідки можуть викори-
стовуватися як для прийняття тактичних рішень, так і для обґрун-
тування стратегічних напрямів розвитку підприємства.

Терміни і поняття

 інформаційна безпека підприємства;
 концептуальна модель безпеки інформації;
 модель побудови корпоративної системи захисту інформації;
 розвідка, ділова розвідка, комерційна розвідка, бізнес-роз-

відка;
 шпигунство;
 комерційна таємниця.
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Питання для перевірки знань

1. Визначте основні складові системи управління інформацій-
ною безпекою.

2. Назвіть основні завдання політики інформаційної безпеки.
3. У чому полягає сутність чинників моделі корпоративної си-

стеми захисту інформації?
4. Дайте визначення поняття «бізнес-розвідка», наведіть аргу-

менти вашого розуміння цього поняття.
5. Прокоментуйте основні проблеми інформаційної безпеки

українського бізнесу.
6. Що спільного і що відрізняє поняття «бізнес-розвідка» та

«шпигунство»?

Завдання для індивідуальної роботи

1. На підставі аналізу змісту інформаційних потоків обраного
вами підприємства визначте можливі канали витоку конфіден-
ційної інформації (комерційної таємниці), її причини та оцініть
наслідки для економічної безпеки підприємства.

2. Запропонуйте комплекс необхідних заходів, які б сприяли
унеможливленню розголошення конфіденційної інформації (ко-
мерційної таємниці) цього підприємства.

Література для поглибленого вивчення

1. Зеркалов Д. В. Безопасность бизнеса : в 4 кн. — К. : Наук. світ,
2008.

2. Бармен С. Разработка правил информационной безопасности /
Пер . с англ. — М.: Вильямс , 2002. — 208 с.
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3. Р-Система. Введение в экономический шпионаж. — М., Бизнес-
книга, 2003. — 881 с.

4. Кит Мэлтон. Настольная книга шпиона. Шпионаж в вашем офи-
се. — М.: АСТ: Астрель, 2007. — 190 с.

5. Деревицкий А. Коммерческая разведка. — СПб.: Питер, 2006. —
208 с.

6. Ярочкин В. И., Бузанова Я. В. Основы безопасности бизнеса и
предпринимательства. — М.: Акад. проект: Фонд «Мир», 2005. — 208 с.
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВА, СИЛОВА
ТА ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВІ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ПІДПРИЄМСТВА

Скрізь, де є держава,
є й небезпека.

(Ральф Волдо Емерсон)

7.1. Політико-правова безпека бізнесу.
7.2. Сутність, завдання та об’єкти силової безпеки.
7.3. Організація режиму безпеки та охорони на під-
приємстві.
7.4. Напрями, методи та засоби забезпечення фізич-
ної безпеки персоналу підприємства.
7.5. Екологічна безпека підприємства: поняття, оці-
нювання та забезпечення.

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

 Вивчивши матеріал цього розділу, ви будете ЗНАТИ:

 сутність політико-правової, силової та екологічної скла-
дових економічної безпеки підприємства та їх відмінності;

 способи забезпечення визначення рівня політико-право-
вої складової економічної безпеки підприємства;

 класифікацію загроз політико-правовій безпеці бізнесу;
 сутність силової безпеки підприємства;
 принципи організації режиму безпеки і охорони на під-

приємстві;
 напрями та методи забезпечення силової безпеки,

7
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 а також УМІТИ:

 встановлювати зв’язок між інтересами підприємства та
зовнішнім середовищем для забезпечення економічної без-
пеки підприємства;

 робити порівняльний аналіз переваг і недоліків діяльнос-
ті підприємства за політико-правовою складовою його еко-
номічної безпеки;

 обґрунтовувати і запроваджувати систему силової безпе-
ки на підприємстві.

7.1. Політико-правова безпека бізнесу

Логічним продовженням і конкретизацією сутності поняття
економічної безпеки підприємства є визначення змісту важливої
функціональної складової економічної безпеки, а саме політико-
правової.

Кожна складова характеризується своїм змістом, низкою функ-
ціональних критеріїв і способами забезпечення. Залежності від
віку підприємства, галузі, в якій воно функціонує, а також з ура-
хуванням характеру власності і розміру бізнесу значущість окре-
мої функціональної складової буде змінюватися.

На рівні суб’єктів господарювання дослідження сутності полі-
тико-правової безпеки ідентифікується як складова економічної
безпеки.
Політико-правова складова економічної безпеки підприємства

здійснює всебічне правове забезпечення діяльності підприємства,
дотримання чинного законодавства1.

О. Крініцин вважає, що політико-правова складова має на меті
всебічне юридичне забезпечення діяльності підприємства, грамот-
ну правову роботу з контрагентами й владою, розв’язання інших
правових питань2.

Група науковців (В. Л. Ортинський та інші) визначає політи-
ко-правову безпеку підприємства (ППБП) як «захист від надмір-
                   

1 Економіка підприємства:Підручник/[Швиданенко Г. О., Васильков В. Г., Гончаро-
ва Н. П. та ін.]. — К.: КНЕУ, 2009. — 598 с.— С. 564.

2 Криницын О. Что такое кадровая безопасность компании?/ Криницын О // Анти-
кризисный менеджмент. — 2007. — № 2 .— С. 23—27. — С 24.
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ного податкового тиску, нестабільного законодавства, неефекти-
вної роботи юридичного відділу підприємства. Вона визначає се-
редовище, в якому функціонують підприємства, а також «прави-
ла гри для них»1.

Аналогічно трактує це поняття Н. Й. Реверчук, яка також
розглядає «політико-правову безпеку як захист від надмірного
податкового тиску, нестабільного законодавства, неефективної
роботи юридичного відділу підприємства»2.

О. Ю. Заворотнєва вважає, що політико-правова складова еко-
номічної безпеки підприємства, «спрямована на захист інтересів
підприємства у сфері правових відносин, починаючи з етапу
створення підприємства як юридичної особи, захист від опорту-
ністичної поведінки, відстоювання інтересів підприємства в су-
дових справах»3.

Л. І. Донець і Н. В. Ващенкотлумачать цю складову економіч-
ної безпеки поділивши її на дві частини — політичну та правову.

Зміст політико-правової складової економічної безпеки уза-
гальнено можна описати через її багатоаспектність впливу, а саме:

• здійснює всебічне та ефективне правове забезпечення діяль-
ності підприємства;

• сприяє чіткому дотриманню підприємством та його персо-
налом усіх аспектів чинного законодавства, юридичному опра-
цюванню договірної документації;

• передбачає аналіз існуючої нормативно-правової бази, що ре-
гулює діяльність підприємства та прогнозування можливих змін;

• забезпечує ефективну роботу відповідних служб підприєм-
ства (власної юридичної служби) з метою досягнення сприят-
ливого зовнішнього політико-правового середовища підприєм-
ства.

Економічна безпека суб’єктів підприємницької діяльності ста-
вить за мету забезпечення підприємству сталого економічного і
фінансового розвитку, надійного захисту майна та персоналу
фірми від впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, попередження
                   

1 Економічна безпека підприємств, організацій та установ: Навч. посібник / [В. Л. Ор-
тинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін..]; — К.: Правова єдність, 2009. — 544 с. —
С. 58.

2 Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур / Ре-
верчук Н. Й. — Львів: ЛБІ НБУ, 2004 — 195 с. — С. 26.

3 Заворотнєва О. Ю. Системний підхід до організації управління економічною без-
пекою підприємства: матеріали Всеукр. міжвуз. наук. студ. конференції [«Інструменти
активізації фінансового впливу на соціально-економічний розвиток України»], (Київ,
20 березня 2009 р.). — К.: КНЕУ.
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небажаних подій, що можуть призвести до негативних наслід-
ків.

Підприємство перебуває в економічній безпеці, якщо його еко-
номічні інтереси гармонізовані з інтересами суб’єктів зовнішньо-
го середовища — споживачів, постачальників, конкурентів, інве-
сторів, держави і суспільства в цілому.

У процесі здійснення господарської діяльності суб’єкти під-
приємництва можуть стикатися з протиправними діями й відчу-
вати негативний вплив з боку різних фізичних і юридичних осіб,
що безпосередньо чи опосередковано спрямований на дестабілі-
зацію економічного стану фірми. Такі загрози економічній безпе-
ці підприємництва виражаються в економічних втратах, зашко-
джують іміджу фірми тощо.

Враховуючи те, що загрози економічній безпеці підприємницт-
ва пов’язані з наявністю таких потенційних або реальних умов,
факторів чи дій фізичних та юридичних осіб, що порушують нор-
мальний фінансово-економічний стан суб’єкта підприємницької
діяльності, вони здатні заподіяти великої шкоди аж до припинен-
ня його діяльності.

Основні загрози безпеці підприємства в правовій сфері можна
конкретизувати так (табл. 7.1).

Таблиця 7.1
ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

В ПРАВОВІЙ СФЕРІ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА

Загрози

Відсутність стійкого, вичерпного
й несуперечливого законодавст-
ва, що насамперед регулює про-
цес господарської діяльності

Низька кваліфікація працівників юридич-
ної служби відповідного суб’єкта госпо-
дарювання та помилки в підборі персо-
налу цієї служби

Недостатня правова захищеність
інтересів підприємства в договір-
ній та іншій діловій документації

Установлення контролю з боку кримі-
нальних структур над багатьма суб’єк-
тами господарської діяльності різних
секторів економіки, порушення юридич-
них прав підприємства і його працівни-
ків

Відсутність досвіду в розроблен-
ні та реалізації засобів і методів
захисту власної економічної без-
пеки

Умисне чи ненавмисне розголошення
комерційно важливих відомостей

Порушення норм патентного права Порушення юридичних прав підприємс-
тва і його працівників
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Загрози економічній безпеці бізнесу можуть бути досить різ-
номанітними. За джерелом виникнення всі загрози можна поді-
лити на зовнішні та внутрішні.
Зовнішні загрози — це такі, джерела яких перебувають поза

межами підприємства. До зовнішніх загроз політико-правової
безпеки підприємства належать часті зміни уряду, недосконалі
законодавчі акти, нестабільність системи оподаткування, не-
приступність або недостатня доступність підприємців до офі-
ційної інформації про нові законодавчі й інші нормативні акти,
зокрема, стосовно ліцензування господарської діяльності, подат-
кової політики, пільг і переваг для суб’єктів малого підприєм-
ництва; неправомірні дії працівників правоохоронних органів
(безпідставне проведення перевірок, неправомірне вилучення
документів), надмірні втручання держави у справи бізнесу, від-
сутність правових гарантій у разі насильницького відчуження
власності, блокування рахунків підприємств, паралізація діяль-
ності фірми із використанням повноважень державних органів,
засобів масової інформації, протизаконні дії з боку криміналь-
них структур.
Внутрішні загрози пов’язані з недоліками та прорахунками в

діяльності самого підприємства, які можуть призвести до негатив-
них наслідків, спричинюючи фінансові та інші втрати, а також з
ефективністю заходів, які вживаються для усунення причин та
умов, що цим недолікам сприяють1.

До внутрішніх правових загроз підприємства належать відсут-
ність законодавчої бази, яка б давала змогу цивілізовано працю-
вати охоронним службам, усувати неузгодженість діяльності при-
ватних охоронних фірм із державними органами; непродумані
норми внутрішнього розпорядку, посадові положення, інструкції,
розпорядження, рішення трудового колективу; низький рівень
організації роботи з конфіденційними документами (фінансовими
документами, планами, звітами, цивільно-правовими документа-
ми, кресленнями, технічною документацією, електронними носія-
ми інформації), оскільки саме ці джерела інформації можуть бути
об’єктами неправомірних зазіхань.

Причини виникнення зовнішніх та внутрішніх загроз правово-
го характеру подано в табл. 7.2.
                   

1 Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий
аспект : Навч. посібник / М. І. Камлик .— К.: Атіка, 2005.— 432 с. — С. 42.
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Таблиця 7.2
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ЗАГРОЗ

ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Причини виникнення зовнішніх
загроз правового характеру

Причини виникнення внутрішніх
загроз правового характеру

 Військові дії, блокади економічно-
го та військово-політичного характеру,
етнічні, національні та релігійні проб-
леми

 Загальна суспільно-політична не-
стабільність у країні, юрисдикції цього
підприємства і в міжнародних відно-
синах загалом

 Зіткнення інтересів у суспільних,
економічних, національних, релігійних
та інших питаннях.

 Зміни системи чинного законодав-
ства з питань власності, господарсько-
го й трудового права, оподаткування,
митного законодавства, а також з пи-
тань регулювання процесів приватиза-
ції і методів реалізації законодавства,
що зумовлює виникнення загрози фі-
нансових або інших збитків

 Здійснення власних політичних та
інших цілей партіями (суспільними ру-
хами), що перебувають на цей час біля
керма влади

 Надмірне втручання держави у спра-
ви бізнесу

 Збереження високого рівня кримі-
налізації економіки взагалі та поши-
рення випадків укладення криміналь-
ними структурами протиправних зовніш-
ньоекономічних угод з метою відми-
вання «брудних» грошей та вивозу їх
за кордон

 Установлення контролю з боку кри-
мінальних структур над багатьма суб’єк-
тами господарської діяльності різних
секторів економіки

 Недосконалість чинного законо-
давства, що регулює відносини в сфері
підприємництва, зокрема, у сферах лі-
цензування, оподатковування, банк-
рутства та інших

Неефективна робота служби еко-
номічної безпеки

 Незадовільний стан забезпечен-
ня збереження матеріальних цінно-
стей, грошових коштів і відомос-
тей, що становлять комерційну, бан-
ківську та іншу таємницю

Низький організаційний рівень
захисту комп’ютерних систем від
несанкціонованого доступу

 Недостатнє опрацювання дого-
вірних відносин підприємства з
контрагентами по бізнесу, з персо-
налом за трудовими договорами

 Неефективне юридичне відсто-
ювання інтересів підприємства в
конфліктних ситуаціях і слабке юри-
дичне планування забезпечення під-
тримки бізнесу

 Низька кваліфікація працівників
юридичної служби відповідного суб’єк-
та господарювання та помилки у
підборі персоналу цієї служби

 Недостатнє фінансування юри-
дичного забезпечення підприємни-
цької або іншої діяльності

 Недостатня увага з боку керів-
ництва підприємства до важливості
кваліфікованого юридичного забез-
печення усіх аспектів роботи під-
приємства і нерозуміння необхід-
ності комплексної юридичної екс-
пертизи будь-яких дій, що здійс-
нюються підприємством, на пред-
мет їх відповідності вимогам чин-
ного законодавства
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Закінчення табл. 7.2
Причини виникнення зовнішніх
загроз правового характеру

Причини виникнення внутрішніх
загроз правового характеру

 Незаконні дії конкурентів (перема-
нювання працівників фірми, які воло-
діють комерційною таємницею, на ви-
щі посади, прямий підкуп працівників
фірми представниками конкурентів,
компрометація діяльності фірми, ком-
прометація керівників та окремих спів-
робітників, укладення фіктивних ци-
вільно-правових угод, паралізація діяль-
ності фірми з використанням повно-
важень державних органів, засобів ма-
сової інформації)

 Неправомірні дії працівників пра-
воохоронних органів (безпідставне про-
ведення перевірок; неправомірне ви-
лучення документів, у тому числі, що
містять комерційну таємницю)

Підприємницька діяльність здійснюється в певному правово-
му полі. Тому дуже важливо знати, який стан законодавства з ор-
ганізації бізнесу в країні й регіоні в цей час, які перспективи його
зміни. Особливу роль тут відіграє еволюція податкового законо-
давства, підтримка підприємництва, тобто існуючі пільги й суб-
сидії, стан законодавства про власність, права й відповідальність
підприємців, договірне право тощо.

У додатку Е наведено законодавчі акти, що захищають інтере-
си особистості або підприємства з питань економічної безпеки
підприємства.

Важливість забезпечення політико-правової стабільності зов-
нішнього середовища бізнесу разом з високою складністю для
підприємства ефективно впливати на поліпшення зовнішнього
середовища зумовлюють необхідність підвищеної уваги керів-
ництва підприємства та його відповідних служб до стратегічного
планування комплексу заходів з поліпшення зовнішнього політи-
ко-правового середовища підприємств та ефективного юридич-
ного забезпечення їх діяльності.

Соціальний напрям в економічній безпеці має забезпечити на-
лежний стан правових норм і відповідних їм інститутів безпеки,
завдяки яким можна організувати захист прав і свобод людини,
духовних і матеріальних цінностей суспільства. Цей чинник віді-
грає свою роль через вплив соціальних пріоритетів, ідей, а також
соціального становища в країні в цілому.
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Загальний процес забезпечення політико-правової складової
економічної безпеки відбувається за типовою схемою, яка охоп-
лює такі елементи (дії) організаційно-економічного спрямування:

• аналіз загроз негативних впливів;
• оцінювання поточного рівня організаційної безпеки;
• планування комплексу заходів, які спрямовані на підвищен-

ня цього рівня;
• здійснення ресурсного планування;
• планування роботи відповідних функціональних підрозділів

підприємства;
• оперативне вжиття запропонованого комплексу заходів що-

до організації належного рівня безпеки1.
Загальну схему процесу охорони політико-правової складової

економічної безпеки зображено на рис. 7.1.

4. Ресурсне
планування

здійснення заходів
щодо організації
політико-правової

складової
економічної безпеки

підприємства

1. Аналіз загроз
негативних впливів
щодо політико-

правової складової
економічної безпеки

6. Оперативне
вжиття розроблених

заходів щодо
організації

належного рівня
політико-правової

складової
економічної безпеки

5. Планування
комплексу заходів із

забезпечення
політико-правової

складової
економічної безпеки

та роботи
відповідних

функціональних
підрозділів
підприємства

3. Планування
комплексу заходів,
що спрямовані на
підвищення рівня
забезпечення

політико-правової
складової

економічної безпеки

2. Оцінювання
поточного рівня
забезпечення

політико-правової
складової

економічної безпеки

Рис. 7.1. Схема забезпечення політико-правової економічної
безпеки підприємства

                   
1 Економіка підприємства: підручник/ [Швиданенко Г. О., Васильков В. Г., Гончаро-

ва Н. П. та ін.]; за заг. ред. Г. О. Швиданенко. — К.: КНЕУ, 2009. — 598 с. — С. 577.
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Оцінювання реального рівня забезпечення політико-правової
безпеки підприємства (організації) провадиться за кількома на-
прямами:

1) рівень організації та якості робіт щодо забезпечення полі-
тико-правової складової економічної безпеки;

2) бюджетно-ресурсне забезпечення робіт;
3) ефективність діяльності відповідних підрозділів суб’єктів

господарювання1.
Перший напрям оцінювання рівня організації на підприємстві

робіт із забезпечення його політико-правової безпеки передбачає:
• вивчення та аналіз кваліфікаційного рівня працівників від-

повідних служб підприємства;
• вивчення та аналіз рівня планування правового забезпечення

діяльності підприємств;
• вивчення та аналіз широти охоплення правовою підтримкою

діяльності підприємства.
Другий напрям пов’язаний з необхідністю проведення:
• по-перше, детального аналізу ресурсного забезпечення робіт

із забезпечення політико-правової безпеки підприємства, якості
та ефективності дій підприємства для поліпшення зовнішнього
політико-правового середовища бізнесу;

• по-друге, аналізу корпоративних коштів на вжиття заходів
щодо забезпечення політико-правової безпеки підприємства та
ефективності реалізованих дій.
Третій напрям стосується ефективності діяльності відповід-

них підрозділів суб’єктів господарювання і передбачає оціню-
вання якості робіт спрямованих на вжиття зазначеного комплексу
заходів підрозділами підприємства.

Науковці пропонують використовувати різні індикатори оціню-
вання рівня політико-правової безпеки підприємства (табл. 7.3).

І. І. Нагорна пропонує використовувати для оцінювання полі-
тико-правової безпеки такі показники:

1) частку судових й арбітражних справ у загальній сумі госпо-
дарських договорів підприємства (Кс.ар.);

2) частку виграних судових та арбітражних справ у загальній
кількості юридичних справ, що розглядалися (Кв.ю.с.);

3) частку одержаних і сплачених штрафних санкцій у загаль-
ній сумі зобов’язань за господарськими договорами підприємства
(Кшт);
                   

1 Економіка підприємства: підручник/ [ М. Г. Грещак, В. М. Колот, О. Г. Мендрул та
інші.]; за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко. — К.: КНЕУ, 2009. — 816 с. — С. 780.
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4) частку витрат на юридичне забезпечення діяльності підпри-
ємства в загальній структурі його виробничих витрат (Кв .юр.)1.

Таблиця 7.3
ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СКЛАДОВИХ

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
В ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ СФЕРІ2

Показник Розрахункова
формула

Порогове
значення
показника

Умовні позначення

Коефіцієнт
платіжної
дисципліни
(Кпл.д)

Кпл.д. =
= (Поп-ШС)/Поп

1 Поп — прибуток від опера-
ційної діяльності;
ШС — збитки від штраф-
них санкцій

Коефіцієнт
якості
юридичних
послуг (Кя.юр.п)

Кя.юр.п.=
= Свиг./ Сзаг

1 Свиг — судові справи, ви-
грані в суді,од.;
Сзаг — загальна кількість
судових позовів підприєм-
ства, од.

Коефіцієнт
юридичного
менеджменту
(Кюр.м)

К юр.м. =
= П від/Пнар

1 Пвід — дохід від відшкодо-
ваних штрафних санкцій,
тис.грн;
Пнар — дохід від нарахова-
них штрафних санкцій під-
приємству, тис. грн

Чим вище значення показників частки виграних судових й ар-
бітражних справ, у тому числі й тих, що розглядалися раніше, та
частки витрат на юридичне забезпечення діяльності підприємства
в загальній структурі його витрат і чим нижче значення показни-
ків частки судових й арбітражних справ у загальній сумі госпо-
дарських договорів підприємства та частки одержаних і сплаче-
них штрафних санкцій у загальній сумі зобов’язань за госпо-
дарськими договорами підприємства, тим вище рівень політико-
правової безпеки підприємства.

За допомогою методів математичної статистики були дослі-
джені та встановлені порогові значення рівнів політико-правової
безпеки. Політико-правова безпека підприємства має три рівні:
                   

1 Нагорна І. І. Оцінка стійкої економічної безпеки промислового підприємства / На-
горна І. І. // Економічний простір. — 2008. — № 19. — 243—255 с.— С. 250.

2 Економічна безпека підприємств, організацій та установ: Навч. посібник / [В. Л. Ор-
тинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]. — К.: Правова єдність, 2009. — 544 с. —
С. 60—61.
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абсолютний (присвоюється значення 3), задовільний (присвою-
ється значення 2) та критичний (присвоюється значення 1). За-
стосовуючи формулу середньозваженої величини, визначають рі-
вень політико-правової безпеки за узагальненим коефіцієнтом.

Рівні політико-правової безпеки наведено в табл. 7.4.

Таблиця 7.4
ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ПОКАЗНИКІВ

ЗА РІВНЯМИ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ1

Рівень політико-правової безпеки
Показник абсолютна

безпека
задовільна
безпека

критична
безпека

Частка судових й арбіт-
ражних справ у загаль-
ній сумі господарських
договорів підприємства
(Кс.ар.)

К с.ар < 0,25 0,25 ≤ К с.ар < 0,41 К с.ар ≥ 0,41

Частка виграних судових
та арбітражних справ у
загальній кількості юри-
дичних справ, що розгля-
даються (Кв.ю.с)

Кв.ю.с ≥ 0,29 0,13 ≤ Кв.ю.с < 0,29 Кв.ю.с < 0,13

Частка одержаних і спла-
чених штрафних санкцій
в загальній сумі зобов’-
язань за господарськими
договорами підприємст-
ва (Кшт)

Кшт < 0,11 0,11 ≤ Кшт < 0,23 Кшт ≥ 0,23

Частка витрат на юриди-
чне забезпечення діяль-
ності підприємства в за-
гальній структурі його ви-
робничих витрат (Кв .юр)

Кв .юр ≥ 0,13 0,07 ≤ Кв .юр < 0,13 Кв .юр < 0,07

Рівень правової безпеки можна визначати залежно від співвід-
ношення втрат, понесених підприємством (як реальних, так і у
вигляді упущеної вигоди) внаслідок порушення правових норм
(наприклад, виплат за позовами через порушення юридичних
норм і прав), і загального розміру відвернених юридичною служ-
                   

1 Нагорна І. І. Оцінка стійкої економічної безпеки промислового підприємства / На-
горна І. І. // Економічний простір. — 2008. — № 19. — 243—255 с. — С. 251.
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бою втрат1. Для оцінювання може бути запропонована шкала, на-
ведена в табл. 7.52.

Таблиця 7.5
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ

Частка правових втрат Рівень правової безпеки

Втрат немає абсолютна правова безпека

0—25 % нормальна правова безпека

25—50 % нестабільний стан

50—75 % критичний стан

75—100 % кризовий стан

На основі проведеного аналізу поточного рівня забезпечення
політико-правової безпеки та виявлених недоліків на підприємст-
ві здійснюється комплексне планування дій з підвищення рівня
забезпечення його політико-правової безпеки. На базі загального
плану забезпечення економічної безпеки підприємства і конкрет-
них планових документів із забезпечення політико-правової без-
пеки підприємства здійснюється ресурсне та інше планування
фінансово-господарської діяльності цього підприємства з тим,
щоб вжити запланованих заходів щодо гарантій його економічної
безпеки в цілому та окремих її складових.

7.2. Сутність, завдання та об’єкти силової безпеки

За нинішніх умов складної криміногенної ситуації у світі і в
Україні питання забезпечення безпеки населення і промислових
об’єктів набувають особливої актуальності. Особливу небезпеку
для підприємств становлять зловмисні несанкціоновані дії фізич-
них осіб (порушників): терористів, диверсантів, злочинців, екст-
ремістів. Результати їхніх дій непередбачувані: від розкрадання
майна до створення надзвичайної ситуації на об’єкті (пожежа,
руйнація, затоплення, аварія тощо).
                   

1 Донець Л. І. Економічна безпека підприємства: Навч. посібник / Донець Л. І., Ва-
щенко Н. В. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 240 с. — С. 124.

2 Там само. С. 124—125.
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Силова безпека підприємства — це стан захищеності життє-
во-важливих інтересів підприємства від загроз, джерелами яких є
злочинні протиправні (несанкціоновані) дії осіб (порушників) із
застосуванням сили.

Ступінь невідповідності вжитих заходів захисту об’єкта прог-
нозованим загрозам або заданим вимогам безпеки визначаєть-
ся його уразливістю. Надзвичайна ситуація (на об’єкті) —
стан, за якого (на об’єкті) порушуються нормальні умови жит-
тя і діяльності людей, виникає загроза їхньому життю і здо-
ров’ю, завдається шкода майну та навколишньому природному
середовищу.

Ефективність системи силової безпеки — визначається рів-
нем імовірності виконання системою своєї основної цільової функ-
ції із забезпечення захисту об’єкта від загроз, джерелами яких є
злочинні протиправні (несанкціоновані) дії осіб (порушників) з
використанням сили.

Система силового захисту є сукупністю правових норм, ор-
ганізаційних заходів та інженерно-технічних рішень, спрямова-
них на захист життєво важливих інтересів і ресурсів підприємст-
ва (об’єкта) від загроз, джерелами яких є зловмисні (несанкціо-
новані) силові впливи осіб-порушників.

Завданнями підсистеми складової безпеки підприємства є:
• своєчасне виявлення й усунення загроз персоналу і ресур-

сам;
• усунення причин і умов виникнення фінансового, матеріаль-

ного і морального збитку інтересам підприємства, порушення йо-
го нормального функціонування і розвитку;

• віднесення інформації до категорії обмеженого доступу (служ-
бової і комерційної таємниць, іншої конфіденційної інформації,
належний захист її від неправомірного використання), а інших
ресурсів — до різних рівнів уразливості (небезпеки) і до категорії
тих, що підлягають збереженню;

• створення механізму і умов оперативного реагування на за-
грози безпеки і появу негативних тенденцій у функціонуванні
підприємства;

• ефективне припинення посягань на ресурси і загроз персо-
налу на основі комплексного підходу до безпеки;

• створення умов для максимально можливого відшкодування
й локалізації збитку, завданого неправомірними діями фізичних і
юридичних осіб.
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Силова безпека підприємства забезпечується різними засоба-
ми і методами як у середовищі працівників підприємства, так і в
середовищі партнерів і конкурентів.

У цьому єдиному комплексі задіяні і люди (служба безпеки),
і техніка — комплекс інженерно-технічних засобів охорони (ІТЗО)
або комплекс інженерно-технічних засобів фізичного захисту
(ІТЗФЗ). Від їх чіткої взаємодії залежить ефективність системи
силової безпеки.

Укрупнену структурну схему типової системи силового захис-
ту підприємства наведено на рис. 7.2.

Локальний
пульт

Комплект ІТЗО

Комплекс інженерних засобів
охорони

Комплекс
ІТЗО

локального
об’єкта № 1

Система силового захисту об’єкта

Комплекс організованих
заходів і сил реагування

Служба
безпеки

Підрозділ
охорони

Центральний
пульт

Комплекс
інженерно-технічних
засобів охорони

(ІТЗО)

Комплекс інженерно-технічних
засобів охорони

Система забезпечення
оперативного зв’язку,

електропостачання, освітлення

Система охоронної сигналізації

Комплекс
ІТЗО

локального
об’єкта № 2

Рис. 7.2. Схема типової системи силового захисту підприємства
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Сучасні системи силової безпеки фірми будуються на базі ши-
рокого застосування інженерно-технічних і програмних засобів і
містять такі основні складові частини (підсистеми):

• система контролю і управління доступом персоналу;
• система охоронної сигналізації;
• система телевізійного спостереження;
• система оперативного зв’язку та оповіщення;
• забезпечуючі системи (освітлення, електроживлення, охо-

ронного освітлення та ін.)
При створенні сучасних систем силової безпеки фірм, як пра-

вило, ставиться також і завдання захисту життєво важливих цент-
рів і систем об’єкта від ненавмисних, помилкових або некомпе-
тентних дій персоналу, які за характером можливої шкоди на-
ближаються до дій зовнішніх порушників.

Основним завданням перших двох етапів стадії концептуаль-
ного проекту є розроблення положення про створення системи
силової безпеки — «Концепції силової безпеки фірми».

Концепція силової безпеки визначає шляхи і методи розв’я-
зання основних завдань із забезпечення безпеки об’єкта і повин-
на відповідати на запитання: «Що захищати?», «Від кого захища-
ти?», «Як захищати?».

Одним з головних завдань початкової стадії концептуального
проектування силових заходів є проведення аналізу уразливості
об’єкта та аудит існуючої системи силової безпеки.

Цілями і завданнями проведення аналізу вразливості є:
а) визначення важливих для життєдіяльності об’єкта предме-

тів захисту (найбільш імовірних цілей злочинних акцій порушни-
ків);

б) визначення можливих загроз і моделей імовірних виконав-
ців загроз (порушників);

в) оцінювання можливого збитку від реалізації прогнозованих
загроз безпеки;

г) оцінювання уразливості об’єкта та існуючої системи без-
пеки;

д) розроблення загальних рекомендацій щодо забезпечення
безпеки об’єкта.

Аналіз проводиться методом експертних оцінок комісією, до
складу якої входять фахівці служби безпеки компанії й інші про-
відні фахівці підприємства: головний технолог, головний інже-
нер, керівник служби пожежної охорони (або уповноважені ними
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особи). Роботи проводяться фахівцями із застосуванням методу
математичного (комп’ютерного) моделювання. Результати аналі-
зу можуть оформлятися окремим звітом. До матеріалів звіту до-
пускається суворо обмежене коло осіб (тільки безпосередні ви-
конавці) за існуючою на підприємстві дозвільною системою. За
необхідності звіт виконується в письмовій формі в кількох при-
мірниках.

Реалізацію життєво важливих інтересів будь-якого підприєм-
ства забезпечують його корпоративні ресурси і вони мають бути
надійно захищені від прогнозованих загроз безпеці.

7.3. Організація режиму безпеки
та охорони на підприємстві

З огляду на складність розв’язуваних завдань, створення си-
стеми силової безпеки фірми не може базуватися на досить ча-
сто застосовуваному на практиці принципі «розумної достат-
ності», а вимагає комплексного наукового підходу. Такий під-
хід передбачає проектування системи силової безпеки фірми у
дві стадії:

— концептуальне (системне) проектування;
— робоче проектування.
Основними етапами стадії концептуального проекту є:
1) аналіз вразливості об’єкта та аудит існуючої силової без-

пеки;
2) розроблення принципів силового захисту об’єкта;
3) розроблення техніко-економічного обґрунтування ефектив-

ності силової безпеки та комплексу інженерно-технічних засобів
охорони.

За результатами аналізу вразливості підприємства розробля-
ються загальні рекомендації щодо забезпечення безпеки об’єкта з
орієнтовною оцінкою вартості створення пропонованої системи
силової безпеки. При цьому порівнюється орієнтовна вартість
можливого збитку і витрат на створення пропонованої системи
силової безпеки.

Визначальним критерієм доцільності впровадження системи
силової безпеки підприємства є виконання умови нерівності, зоб-
раженої на рис. 7.3.
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Вартість потенційного
збитку (шкоди)

Витрати на створення
системи силового захисту

Рис. 7.3. Критерій впровадження системи
силової безпеки на підприємстві

З метою досягнення оптимального рівня захисту об’єкти, що
захищаються, класифікуються за важливістю (значимістю) на ка-
тегорії безпеки.

Як критерій класифікації зазвичай використовується харак-
тер або масштаб можливої шкоди у разі реалізації основних за-
гроз безпеці цього об’єкта. Для об’єктів вищої категорії безпеки
повинен бути встановлений максимальний рівень захищеності.
Основними завданнями дальшого концептуального проектуван-
ня є:

• розроблення структури системи силового захисту та варіан-
тів побудови комплексу інженерно-технічних засобів охорони
об’єкта з оцінюванням вартості їх реалізації;

• кількісне оцінювання уразливості пропонованої системи си-
лового захисту фірми з різними варіантами структури комплексу
інженерно-технічного забезпечення засобів охорони і вибір оп-
тимального варіанта комплексу за критерієм «ефективність —
вартість».

Від успішного проведення робіт на стадії «Концептуального
проекту» залежить оптимальність майбутніх проектно-технічних
рішень. Саме на цій стадії з використанням методів системного
аналізу і моделювання відбувається обґрунтування і вибір опти-
мальної структури та складу режиму безпеки і охорони на під-
приємстві.

Порівняльне кількісне оцінювання ефективності варіантів ком-
плексу інженерно-технічних засобів охорони дозволяє на почат-
ковій стадії вибрати оптимальний варіант комплексу, що володіє
досить високою ефективністю при мінімальних витратах на його
створення і впровадження в систему охорони об’єкта.

Такий підхід дозволяє уникнути серйозних помилок у робо-
чому проекті, а отже, і зайвих витрат на можливе доопрацювання
системи під час її експлуатації.
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Результати роботи на цій стадії є основною складовою Кон-
цепції або техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) забезпе-
чення режиму силової безпеки і охорони на підприємстві та ви-
користовуються як вихідні дані для розроблення технічного зав-
дання на робоче проектування обладнання об’єктів комплексами
інженерно-технічного забезпечення охорони.

Результати роботи оформлюються у вигляді ТЕО, яке міс-
тить усі необхідні відомості стосовно концепції безпеки, струк-
тури і складу силового забезпечення захисту та комплексу ІТ-
СО, кількісного оцінювання вразливості об’єкта та ефективнос-
ті існуючої і пропонованої СФЗ, очікувані техніко-економічні
показники комплексу ІТСО. В ТЕО наводяться також рекомен-
дації щодо організації оперативних дій сил охорони із застосу-
ванням комплексу ІТСО, орієнтовний розрахунок необхідної
чисельності технічного персоналу для обслуговування цього
комплексу, необхідної чисельності сил охорони, а також вар-
тість усіх етапів робіт з обладнання об’єкта пропонованим ком-
плексом ІТСО.

Повний перелік основних етапів зі створення і впровадженню
комплексу інженерно-технічних засобів охорони фірми в експлу-
атацію наведено на рис. 7.4.

Наступним кроком у забезпеченні безпеки фірм на сучасному
етапі є створення комплексних (інтегрованих) систем безпеки та
управління системами життєзабезпечення об’єктів. За сучасною
термінологією ці системи називають так: автоматизовані системи
управління будівлями або автоматизовані системи управління
для інтелектуальних будівель.

Аналіз показує, що «інтелектуальні» системи можуть бути
створені на базі автоматизованих систем силової безпеки, а точ-
ніше, комплексів інженерно-технічних засобів охорони, що
мають у своєму складі повний перелік основних підсистем —
системи охоронної сигналізації, системи контролю за досту-
пом, системи спостереження тощо. Одним з прикладів таких
«базових» систем може слугувати багаторівнева інтегрована
система управління доступом і охоронною сигналізацією. Така
система виконана на основі комп’ютерної мережі та базових
комп’ютерних програм і містить всі необхідні компоненти для
створення ефективної системи охорони від несанкціонованого
проникнення фізичних осіб в об’єкти будь-якої конфігурації і
складності.
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Визначення предметів захисту і життєво важли-
вих центрів, їх категорій важливості, збір основ-
них відомостей для проектування

Аналіз можливих загроз, розроблення моделі по-
рушення

Розроблення і узгодження технічного завдання на
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фірми
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Поставка матеріалів, будівельно-мотнажні роботи

Поставка обладнання, проведення електромонтаж-
них і пускових робіт з налаштуванням

Дослідно-промислова експлуатація, навчання об-
слуговуючого персоналу, експлуатація системи
силової безпеки фірми

Передпроект-
не обстеження
підприємства

Аналіз результатів дослідження, визначення сту-
пеня вразливості об’єкта і ступеня ефективності
існуючої системи охорони
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Розроблення структури захисту і складу системи
силової безпеки і варіантів інженерно-технічного
забезпечення охорони

Моделювання і оцінювання ефективності варіан-
тів комплексу інженерно-технічних засобів охо-
рони і оптимізація його структури за критерієм
ефективність-вартість

Протокол
обстеження

Розроблення
компетенції
силової без-
пеки фірми

Розроблення
оформлення

ТЕО

Визначення цілей і завдань силової безпеки фірми

Рис. 7.4. Основні етапи організації
та створення системи безпеки і охорони
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У системі поєднані функції контролю і управління доступом
персоналу в зони, що охороняються і приміщення з відпрацьова-
ними процедурами входу-виходу і функції центрального пульта
охоронної сигналізації, вжито необхідних заходів щодо захисту
інформації від несанкціонованих впливів. Є можливість підклю-
чення та керування роботою зовнішніх пристроїв.

На етапі аналізу загроз спільно зі службою безпеки фірми при
попередньому обстеженні об’єкта формується модель ймовірних
виконавців загроз (порушників), тобто їх кількісні та якісні ха-
рактеристики (оснащеність, тактика дій тощо). У результаті про-
веденої роботи формулюється відповідь на питання: від кого за-
хищати?

Оцінювання вразливості існуючої СФЗ відбувається в два
етапи.
На першому етапі (при обстеженні підприємства) методом

експертних оцінок проводиться оцінювання уразливості складо-
вих частин СФЗ:

• комплексу організаційних заходів, що вживаються адмініст-
рацією та службою безпеки підприємства;

• комплексу інженерно-технічних засобів охорони (за основ-
ними тактико-технічними характеристиками і ступенем оснаще-
ності підприємства);

• сил охорони (з організації, якості, ефективності дій тощо).
На наступному етапі проводиться кількісне оцінювання ураз-

ливості існуючої системи силової безпеки.
Оцінювання можливого збитку від реалізації прогнозованих

загроз безпеці проводиться методом експертних оцінок спільно з
представниками компетентних служб замовника.

Оцінювання здійснюється для кожного об’єкта підприємства,
що захищається. При цьому враховуються варіанти прогнозова-
них акцій порушників і сценарії їх реалізації.

Кількісне оцінювання уразливості підприємства та ефектив-
ності системи силової безпеки, проводиться за наявною на під-
приємстві методикою. У процесі аналізу враховуються прогно-
зовані загрози і модель загроз, ймовірність виявлення порушни-
ка за допомогою технічних засобів, варіанти тактики дій сил
охорони у відповідь, часові параметри (часи затримки подолан-
ня порушником фізичних бар’єрів, час дій сил охорони у відпо-
відь та ін.)

За цією методикою в наочному вигляді, моделюванням проце-
су дій порушників і сил охорони, проводиться оцінювання основ-
ного показника ефективності силової безпеки фірми.
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7.4. Напрями, методи та засоби забезпечення
фізичної безпеки персоналу підприємства

Основними загрозами безпеці, які можуть призвести до втрати
корпоративних ресурсів підприємства та створити небезпеку для
персоналу фірми, є:

• надзвичайна ситуація (пожежа, руйнація, затоплення, аварія,
розкрадання небезпечних речовин тощо);

• розкрадання або псування майна;
• несанкціоноване копіювання конфіденційної інформації;
• погіршення ефективності функціонування, стійкості розвитку1.
Найнебезпечнішою загрозою безпеці підприємства є надзви-

чайні ситуації, які можуть призвести до великого матеріального
збитку, спричинити загрозу для життя і здоров’я працівників, а
на потенційно небезпечних об’єктах — катастрофічні наслідки
для навколишнього середовища та населення.

Найбільшу групу об’єктів, що охороняються підприємством з
метою збереження матеріальних цінностей і створення безпечних
умов праці персоналу, складають стаціонарні і рухомі (але ста-
ціонарно встановлені) об’єкти, власні або орендовані.

Стаціонарні об’єкти, що підлягають охороні, можна класифі-
кувати так:

1. За розміром об’єкта, площею території, яку він займає:
а) малі об’єкти (до 100 кв. м) — квартири, малі офіси, окремо

розташовані торгові намети і кіоски, торгові точки, розташовані в
прибудовах будівель (наприклад, в одній з прохідних арок адмі-
ністративного або житлового будинку), в колишніх службових
приміщеннях і т. д.;

б) середні об’єкти (від 100 до 500 кв. м) — великогабаритні
квартири в будинках поліпшеного планування, приватні будинки
з надвірними будівлями і присадибною ділянкою, окремо розта-
шовані або прилеглі до інших будівель офіси разом зі складами і
виробничими приміщеннями, великі пункти обміну валюти, не-
великі комерційні банки, автостоянки місткістю до 50—60 авто-
машин і т. д.;

в) великі стаціонарні об’єкти (від 500 до 4000 кв. м) — середні
підприємства з чисельністю працівників до 300—400 осіб, бази
зберігання продукції, великі автомобільні стоянки, склади і т. д.;
                   

1 Економічна безпека підприємств, організацій та установ: Навч. посібник / В. Л. Ор-
тинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко, та ін. — К.: Правова єдність, 2009. — 324 с.
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г) дуже великі стаціонарні об’єкти (площею більше 4000 кв. м) —
великі промислові підприємства, фермерські господарства, вели-
кі бази.

2. За режимом роботи персоналу об’єкта:
а) об’єкти, персонал яких працює в одну зміну;
б) об’єкти, що працюють у двозмінному режимі;
в) об’єкти, що працюють цілодобово.
3. За місцезнаходженням об’єкта, що охороняється:
а) об’єкти, розташовані поза основною промисловою, вироб-

ничою або охоронною зоною, наприклад, склад підприємства на
залізничній станції, склад сировини на під’їзних коліях підпри-
ємства;

б) об’єкти в окремо розташованих будівлях або такі, що зай-
мають частину іншого приміщення чи території, наприклад, кіль-
ка кімнат або квартир у будинку (поверх або крило будівлі, час-
тина території ярмарку); у виробничій зоні; на охоронній або по-
близу території, що охороняється; поруч з криміногенними об’єк-
тами (ринки, ресторани, пивбари, вокзали).

4. За технічною оснащеністю об’єкта:
а) дуже добре укріплені об’єкти, які практично не мають враз-

ливих місць;
б) добре укріплені об’єкти, що мають незначну кількість враз-

ливих місць, які відомі охороні і контролюються її співробітни-
ками;

в) слабо укріплені об’єкти, що мають значну кількість вразли-
вих місць, багато з яких охорона не контролює.

6. За типом охорони:
а) об’єкти з простим типом охорони (за допомогою періодич-

ного обходу території, що охороняється без використання вогне-
пальної зброї і спеціальних засобів);

б) об’єкти з ускладненим типом охорони (працівники викори-
стовують спеціальні засоби та службових собак, частина примі-
щень на об’єкті, що охороняється, виведена на пульт централізо-
ваного спостереження);

в) об’єкти з комбінованим типом охорони (для патрулювання
об’єкта використовується автотранспорт, охоронці екіпіровані
вогнепальною зброєю і спеціальними засобами, використовують
собак, найбільш значущі приміщення обладнані засобами відео-
контролю території об’єкта).

Ця класифікація може бути використана для визначення вар-
тості силової безпеки та охорони фірми, для прогнозування кри-
міногенних ситуацій на об’єкті. Для розв’язання цих та інших
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питань також слід враховувати вид товарно-матеріальних ціннос-
тей, що знаходяться на об’єкті, пристосованість об’єкта під-
приємства для роботи охорони, специфіку режиму роботи персо-
налу.

Підприємства можуть використовувати пропускний та внут-
рішьооб’єктний режим охорони — це комплекс організаційно-
правових та інженерно-технічних заходів, що вживаються пра-
цівниками охорони з метою контролю за проникненням на об’єкт
охорони, пересуванням по його території, а також залишенням
його особами, переміщенням предметів відповідно до порядку,
встановленого власником цього об’єкта.
Внутрішньооб’єктний режим — встановлений на підприємс-

тві порядок виконання правил внутрішнього трудового розпоряд-
ку, спрямованих на забезпечення економічної безпеки, збережен-
ня матеріальних засобів і захист конфіденційної інформації.
Контрольно-пропускний режим — комплекс організаційно-

правових обмежень і правил, що встановлюють порядок пропус-
ку через контрольно-пропускні пункти в окремі будівлі (примі-
щення) працівників об’єкта, відвідувачів, транспорту і матеріаль-
них засобів.

Технічними аспектами силового захисту підприємств і персо-
налу є:

1. Засоби зв’язку. Вони повинні забезпечувати зв’язок як усе-
редині об’єкта, що охороняється, так і за його межами. Щоб уник-
нути небажаних контактів охоронців з кримінальними елемента-
ми, пости на об’єкті повинні бути обладнані тільки внутрішнім
зв’язком зі старшим зміни (або з начальником караулу). Якщо ж
на об’єкті, що охороняється, тільки один пост, то його слід облад-
нати як внутрішнім зв’язком з іншими підрозділами підприємст-
ва (організації), так і зовнішнім зв’язком. Значною мірою негатив-
них контактів охоронців по телефону можна уникнути за рахунок
використання на об’єкті засобів радіозв’язку, переговори по ка-
налах якого легше контролювати.

2. Засоби відеоспостереження. З їх допомогою контролюєть-
ся вхід і вихід з підприємства осіб, в’їзд і виїзд автотранспорту,
вибірково відстежуються окремі особи, які перебувають на об’єк-
ті, проглядаються внутрішні приміщення (в тому числі закриті).

3. Засоби охоронно-пожежної сигналізації. З економічних мір-
кувань охоронна та пожежна сигналізація нерідко поєднуються і
служать для видачі сигналу тривоги в неробочий час при спробах
проникнення або виникнення пожеж на об’єктах, що охороня-
ються.
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4. Освітлення об’єкта охорони. Наявність достатнього освіт-
лення на об’єкті дозволяє охороні контролювати не тільки його
територію, а й прилеглу до нього місцевість. Правильно встанов-
лене на об’єкті електроосвітлювальне обладнання повинно забез-
печувати малопомітний для стороннього спостерігача рух охорон-
ця по території об’єкта. Передусім висвітлюватися повинен не
сам маршрут руху (обходу), а прилягаюча до нього територія для
того, щоб охоронець не перетворювався на живу мішень.

5. Огородження периметра об’єкта.
6. Заборонена зона. Заборонена зона може бути розташована

як по периметру об’єкта охорони, так і всередині об’єкта, навко-
ло ділянок з обмеженим доступом. Заборонена зона може конт-
ролюватися як за допомогою службових собак, так і через вико-
ристання різних оптико-електронних, ультразвукових, ємнісних і
радіохвильових датчиків.

7. Запірні пристрої та замки. Наявні на об’єкті, що охороня-
ється, замки і запірні пристрої повинні забезпечувати щільне за-
кривання дверей і можливість правильного накладання пломб.

8. Контрольно-пропускні пункти (КПП). КПП на об’єктах, що
охороняються, призначені для пропуску людей, автомобільного
транспорту, залізничних вагонів і платформ. На КПП необхідний
пропускний механізм з можливістю блокування, а двері варто
обладнати замками з дистанційним управлінням з поста охорони.

9. Спеціально обладнані місця перебування охоронців. До них
відносяться: а) наглядові вежі; б) постові будки; в) укриття для
проведення прихованого спостереження за об’єктом і прилеглою
територією та для здійснення засідки при затриманні сторонніх
осіб, які проникли на об’єкт.

Важливою умовою ефективності охорони підприємств є тех-
нічне забезпечення, що прямо впливає на криміногенну обстано-
вку на об’єкті, особливо за наявності на ньому значних товаро-
матеріальних цінностей. Співвідношення технічної оснащеності
і випадків проникнення на об’єкт, що охороняється, знаходиться
в обернено пропорційній залежності.

Приміщення, що підлягають охороні, їх дахи, стелі, стіни, вік-
на, підлога (якщо є підвал зі слуховими вікнами) і двері повинні
бути в справному стані. Вікна нижніх поверхів, за можливості
треба обладнати металевими ґратами, або віконницями з замка-
ми. Освітлення об’єкта та прилеглої до нього території повинне
бути достатнім для можливості візуального контролю в темний
час доби. Це забезпечить не лише збереження матеріальних цін-
ностей, а й сприятиме безпеці персоналу підприємства.
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Особливу увагу слід звернути на зміцнення і дообладнання
приміщень кас і сховищ. Вони привертають найбільшу увагу зло-
чинців, і наражають на небезпеку працюючий з матеріальними
цінностями персонал. До даних приміщень пред’являються під-
вищені вимоги. Вони полягають ось у чому:

а) приміщення кас і сховища цінностей повинні бути ізольо-
вані від інших службових і підсобних приміщень;

б) у багатоповерхових будівлях приміщення кас або сховищ
повинні розміщуватися на проміжних поверхах, а у двоповерхо-
вих будинках — на верхньому поверсі;

в) в одноповерхових приміщеннях вікна кас і сховищ повинні
бути обладнані металевими віконницями (внутрішніми) або за-
кладені капітальною кладкою, двері повинні бути металевими
або оббитими з обох боків листовим металом;

г) каси і сховища повинні мати капітальні стіни, міцні пере-
криття стелі та підлоги, а також надійні внутрішні стіни і перего-
родки;

д) з внутрішнього боку приміщень, у місцях, доступних для
проникнення ззовні (віконні прорізи, димоходи, вентиляційні ка-
нали і шахти, тонкі перегородки та ін.), необхідно встановити ме-
талеві грати;

е) приміщення повинні мати сейфи для зберігання грошей і
цінностей, які міцно прикріплюються до стін і підлоги;

ж) приміщення кас і сховищ повинні блокуватися охоронною
сигналізацією з виведенням її на пульт, розташований у кімнаті
чергової зміни охорони, на КПП об’єкта, що охороняється і т. д.;

з) у приміщеннях кас і сховищ повинні бути передбачені за-
ходи, що попереджають використання злочинцями в процесі
посягання на об’єкт, що охороняється, електросвердлильного і
електроріжучого інструменту. До цих заходів належать:

• використання в касі і сховищах для освітлення струму низь-
кої напруги (24, 36 вольт);

• обладнання в касі і сховищах прихованих розеток і вимика-
чів, розміщення яких відомо лише відповідальним за безпеку
підприємства особам та касиру (відповідальному за зберігання);

• проведення електромонтажу у такий спосіб, щоб вимикання
живлення розеток і освітлення проводилося з сусіднього, ізольо-
ваного від каси приміщення або ж з приміщення, де перебуває
чергова зміна охорони.

Забезпечення безпеки фірм є складним комплексом охоронних
заходів, здебільшого превентивного (застережливого) характеру.
Справді, ефективною може вважатися лише така організація охо-
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рони, яка не дозволяє суб’єктам злочинної діяльності знайти слаб-
ку ланку в режимі безпеки, або створює можливість припинення
злочинних дій на самій ранній їх стадії. Основними складовими
тактики охорони стаціонарних об’єктів є:

— існуючий на об’єкті режим охорони.
— використовувані тактичні прийоми.
— спеціальні навички охоронців, які створюють умови для

використання різних тактичних прийомів і технічних засобів
охорони.

До факторів, що впливають на вибір прийомів і засобів охоро-
ни, відносяться:

а) можливі способи злочинних посягань на підприємство;
б) характеристика технічної оснащеності підприємства;
в) наявність або відсутність на об’єкті засобів охоронної та

пожежної сигналізації;
г) наявність уразливих місць у технічній оснащеності підпри-

ємства;
д) умови середовища, в якому розташоване підприємство, а

також конструктивні особливості самого підприємства;
е) режим і характер роботи персоналу підприємства;
ж) режим охорони, що використовується.
Режим охорони за часом може мати цілодобовий, частковий

(певні години доби) або вибірковий характер. Залежно від кіль-
кості використовуваних сил і засобів, щільності контролю, режим
охорони можна поділити на простий і посилений. На значній час-
тині охоронних стаціонарних об’єктів охоронці пребувають ціло-
добово. У денний час вони контролюють відвідувачів, що прибу-
вають на об’єкт, здійснюють контрольно-пропускний режим, а в
нічний час здійснюють закриту охорону об’єкта, беручи на себе
повну відповідальність за його збереження. Отже, виникає додат-
кова ознака класифікації, що дозволяє виділяти на об’єкті відкри-
тий і закритий режими охорони. Деякі підприємства охороняють-
ся лише епізодично, тобто вибірково за часом.

7.5. Екологічна безпека підприємства: поняття,
оцінювання та забезпечення

Проблеми забезпечення екологічної безпеки регулюються
Конституцією України, Концепцією національної безпеки Украї-
ни, Законами України «Про охорону навколишнього природного
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середовища», «Про основи національної безпеки України», «Про
охорону атмосферного повітря», «Про екологічну експертизу»,
«Про відходи», Водним кодексом України, Кодексом України
про надра, Кодексом України про адміністративні правопору-
шення, Кримінальним кодексом України та іншими законодавчо-
нормативними актами. Відповідно до законодавства кожний гро-
мадянин України має право на безпечне для його життя та здо-
ров’я навколишнє природне середовище. Екологічна безпека га-
рантується громадянам України вжиттям широкого комплексу
взаємопов’язаних політичних, економічних, технічних, організа-
ційних, державно-правових та інших заходів1.

Державне управління в галузі охорони навколишнього при-
родного середовища здійснюють Кабінет Міністрів України, Ра-
ди та їх виконавчі і розпорядчі органи, а також спеціально упов-
новажені на те державні органи з охорони навколишнього при-
родного середовища і використання природних ресурсів та інші
державні органи відповідно до законодавства України.

Підприємства та організації, як суб’єкти господарювання, функ-
ціонують у навколишньому природному середовищі, екологічний
стан якого здатний суттєво впливати на успішність бізнесової ді-
яльності. Водночас і підприємства невіддільні від природного се-
редовища і, як такі, уособлюють потенційні екологічні загрози
самим фактом своєї техногенної діяльності.

Як макрохарактеристика, екологічна безпека означає такий
стан природного середовища, за наявності якого нема екологіч-
них загроз бізнесовій діяльності підприємств і організацій, жит-
тєдіяльності та здоров’ю людей. Підприємства є складовими на-
ціональної екологічної системи, тобто об’єктами, які спроможні:

• по-перше, погіршувати екологічний стан природного сере-
довища;

• по-друге, упереджувати погіршення стану екології шляхом
цілеспрямованими зусиллями, які формують екологічну безпеку
підприємства.

Екологічна безпека підприємства характеризує стан захище-
ності від реальних і потенційних екологічних загроз, що обумов-
лені техногенною діяльністю суб’єктів господарювання за умови
мінімізації негативного впливу виробничої діяльності самого під-
приємства на навколишнє природне середовище та персонал під-
приємства.
                   

1 Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від 26.06.1991 р.
№ 1268-ХІІ ВВР. — 1991. — № 41. — Ст. 50.
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Екологічна безпека підприємства означає, що його функціо-
нування прямо або опосередковано не призводить до погіршення
якості навколишнього природного середовища, не наносить пря-
мі або опосередковані збитки державі, споживачам, населенню та
персоналу.

Негативний вплив зовнішніх і внутрішніх загроз визначає ос-
новну мету забезпечення екологічної безпеки — досягнення еко-
номічних цілей господарської системи за мінімізації шкідливого
впливу на навколишнє природне середовище. Визначимо зовніш-
ні та внутрішні загрози, упередження яких або зниження їх нега-
тивного впливу формує екологічну безпеку підприємства. Зовніш-
ні загрози подано в табл. 7.6.

Вплив зовнішніх загроз на діяльність підприємства значно по-
силюється залежно від галузевої належності підприємства та йо-
го місцезнаходження. Зовнішні загрози домінують у формуванні
екологічної безпеки підприємств, які належать до екологічно не-
безпечних галузей, у разі місцезнаходження, наприклад, у райо-
нах сезонного підтоплення або в місцях концентрації екологічно
небезпечних об’єктів.

Таблиця 7.6
ЗОВНІШНІ ЗАГРОЗИ ЕКОЛОГІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Джерело загрози Вплив загрози Наслідки для підприємства

Природні
ресурси

витрати невідновлюваних
природних ресурсів

виснаження джерела ре-
сурсів, припинення вироб-
ничої діяльності

Зміни клімату збільшення кількості опадів;
підвищення температури, по-
суха;
підтоплення територій

втрати матеріальних ціннос-
тей;
втрата персоналу;
втрата територій;
припинення діяльності

Водні ресурси погіршення якості питної
води;
скорочення ресурсів питної
води;
забруднення річок і водой-
мищ;
поява синіх водоростей;
загибель риб і скорочення
ресурсів нерибної водної
сировини

втрати;
проблеми забезпечення якос-
ті продукції;
проблеми досягнення тех-
нологічних параметрів;
проблеми із забезпечення
сировинними ресурсами

Біосистеми втрата біологічних видів,
біоценоз, деградація та по-
ява нових біовидів

проблеми забезпечення си-
ровинними ресурсами;
проблеми досягнення па-
раметрів якості продукції
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Закінчення табл. 7.6
Джерело загрози Вплив загрози Наслідки для підприємства

Забруднення
довкілля (зрос-
тання концент-
рації токсичних
речовин)

зростання захворюваності;
інвалідизація;
небезпека епідемій;
збільшення смертності
зменшення народжуваності;
генетична деградація;
отруєння тварин, водоймищ,
ґрунтів, рослинного світу

зростання соціальних ви-
плат;
витрати на відшкодування
заподіяної шкоди;
зниження продуктивності;
скорочення обсягів вироб-
ництва

Природні катак-
лізми, техноген-
ні аварії, надзви-
чайні ситуації

припинення виробничої ді-
яльності

загибель, інвалідизація пер-
соналу, втрата активів та
територій

Так, наприклад, підприємства вугледобувної промисловості
функціонують в екологічно загрозливому (небезпечному середо-
вищі) і сформувати механізми захисту від зовнішніх загроз на та-
ких підприємствах надзвичайно складно. Тобто, захист від об’єк-
тивно існуючих зовнішніх загроз, безумовно, є прерогативою
держави і забезпечується за рахунок впровадження державних та
регіональних програм екологізації довкілля.

Внутрішні екологічні загрози спричинюються переважно ви-
робничою системою підприємства, яка поєднує матеріально-тех-
нічні ресурси, технологічні процеси, енергозабезпечення, проце-
си рециклінгу та утилізації (табл. 7.7)1.

Таблиця 7.7
ВНУТРІШНІ ЕКОЛОГІЧНІ ЗАГРОЗИ ПІДПРИЄМСТВА

Джерело Загрози

Сировина, мате-
ріали, комплек-
туючі

номенклатура сировини, матеріалів та комплектуючих;
наявність шкідливих чи токсичних матеріалів, комплек-
туючих або сировини

Енергоносії номенклатура енергоносіїв;
токсичність та небезпечність енергоносіїв

Продукція номенклатура та обсяги випуску продукції;
ремонтопридатність;
можливість рециклінгу;
безпечність для природного середовища;
технологія утилізації;
технології пакування

                   
1 Шевчук В. Я, Саталкін Ю. М, Білявський Г. О., Гетьман В. В. Екологічне

управління. Підручник. — К.: Либідь, 2004. — 223 с.
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Закінчення табл. 7.7

Джерело Загрози

Виробнича сис-
тема

технологія та технологічні регламенти;
надійність та безвідмовність обладнання і устаткування;
стан техніки безпеки

Газоподібні, рід-
кі викиди, твер-
ді відходи, ви-
промінювання

склад та кількість викидів в атмосферу;
склад та кількість скидів;
склад та кількість твердих відходів;
рівень випромінювання, рівень шуму;
ступінь переробки відходів

Персонал кваліфікація;
технологічна грамотність;
знання техніки безпеки;
технічна та фізична захищеність

Транспорт шкідливі викиди

Водопостачання скорочення водних ресурсів, забруднення

Джерелами внутрішніх загроз екологічній безпеці підприєм-
ства є застарілі та зношені виробничі системи — екологічно не-
досконалі технології, зношене виробниче обладнання та очисні
споруди або їх відсутність, некваліфікований персонал, який по-
рушує технологічні режими і регламенти, а також правила безпе-
ки. Зазначені внутрішні загрози формують витрати підприємства
на усунення наслідків екологічно небезпечної виробничої діяль-
ності та відшкодування збитків.

Внутрішні загрози екологічній безпеці підприємства спричи-
нюються не тільки виробничою системою, а й діяльністю підроз-
ділів соціальної інфраструктури. Функціонування в межах під-
приємства або за його належністю таких об’єктів соціальної
інфраструктури як їдальні, кафе, лікарні, поліклініки, медпункти,
житлові будинки, гуртожитки, готелі, чинні дошкільні заклади,
пансіонати, спортивні споруди тощо, має теж відповідати діючим
екологічним нормативам та законодавству з метою мінімізації
забруднення довкілля.

Нами виокремлена група загроз екологічній безпеці підприєм-
ства, які у разі їх домінування унеможливлюють реалізацію ме-
ханізмів екологізації виробництва (табл. 7.8).

Наявність зовнішніх, неконтрольованих підприємством макро-
загроз та внутрішніх, залежних від підприємства мікрозагроз свід-
чить про багатоплановість поняття «екологічна безпека підпри-
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ємства» та взаємозалежність макро- та мікрорівнів екологічної
безпеки підприємства.

Таблиця 7.8
ДОМІНУЮЧІ ЗАГРОЗИ ЕКОЛОГІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА

ТА ЇХ НАСЛІДКИ

Загроза Наслідки

Використання хімічно-, вибухо-, по-
жежонебезпечних речовин

техногенні аварії, пожежі, вибухи,
надзвичайні події

Перевищення допустимих норм ви-
кидів і скидів у довкілля

забруднення грунтів, повітря, водой-
мищ

Небезпечні елекро-, радіо-, радіацій-
не випромінювання

небезпечний вплив на стан та здо-
ров’я працівників

Накопичення твердих, токсичних від-
ходів

забруднення довкілля, вилучення
продуктивної території з обороту

Відсутність або зношеність очисних
споруд та установок

перевищення допустимих норм ви-
кидів і скидів, забруднення довкілля

Недотримання норм екологічної та
санітарно-епідеміологічної безпеки
праці і персоналу

зростання захворюваності, інвалідиза-
ція, зниження продуктивності праці

Враховуючи існування макрорівня загроз, доцільно зазначити,
що екологічна безпека підприємства, сформована домінуючими
загрозами макрорівня, власне, і забезпечується на макрорівні,
тобто цілеспрямованими зусиллями держави, зокрема, такими:

• реалізацією державної концепції екологічного імперативу
економічної системи України;

• створенням матеріально-технічної бази екологізації вироб-
ництва через розроблення і виробництво комплексних систем
очисних споруд, установок та обладнання;

• будівництвом сучасних підприємств утилізації твердих від-
ходів;

• будівництвом відповідних споруд захисту від повені;
• розробленням і впровадженням екологічно безпечних тех-

нологій виробництва продукції;
• економічним стимулюванням державою природоохоронної

діяльності та раціонального використання природних ресурсів
суб’єктами господарювання;

• цільовим державним фінансуванням (повним або частко-
вим) програм екологізації довкілля;
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• фінансуванням програм оновлення техніко-технологічної
бази економічно небезпечних підприємств;

• реалізацією програм державного екологічного страхування,
мета якого — акумулювання коштів для ліквідації негативних
наслідків господарської діяльності та фінансування природоохо-
ронних проектів. Безумовно, найвагомішою умовою формування
екологічної безпеки є інноваційний розвиток підприємства за ра-
хунок оновлення техніко-технологічної бази виробництва, тобто,
впровадження новітніх ресурсозбрігаючих та екологічно безпеч-
них технологій, сучасного виробничого обладнання та установок,
досконалих очисних споруд. Одночасно екологічна безпека за-
безпечується тотальною екологізацією виробництва з метою упе-
редження внутрішніх загроз, продукованих переважно виробни-
чою системою.

Очевидно, що на підприємстві необхідно створити систему
упередження екологічних загроз діяльності підприємства. Розроб-
лення цієї системи складається з таких етапів:

1) діагностика стану екологічної безпеки підприємства;
2) ідентифікація екологічних загроз — зовнішніх і внутрішніх;
3) розроблення механізму забезпечення екологічної безпеки;
4) управління екологічною безпекою підприємства.
Розглянемо етапи розробки системи упередження екологічних

загроз діяльності підприємства.
Перший етап — діагностика стану екологічної безпеки під-

приємства — передбачає виокремлення індикаторів екологічних
загроз, визначення їх порогових значень та зіставлення фактич-
них значень індикаторів з пороговими. Відхилення фактичних
значень індикаторів від порогових характеристик характеризують
рівень екологічної безпеки. Фахівці підприємства розробляють
систему таких індикаторів за всіх екологічно-впливових елемен-
тів виробничої системи. Приблизний перелік таких індикаторів
наведено нижче1:

• кількісні параметри використаних невідновлюваних природ-
них ресурсів на одинцю продукції;

• ефективність використання природних ресурсів:
• кількість твердих відходів на одиницю продукції;
• кількість викидів у повітря;
• рівень утилізації відходів;

                   
1 Шевчук В. Я, Саталкін Ю. М, Білявський Г. О., Гетьман В. В. Екологічне

управління: Підручник. — К.: Либідь, 2004. — 259 с.
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• рівень переробки матеріалів, що використовуються для па-
кування;

• кількість аварій, які вплинули на довкілля;
• кількість транспортних засобів на одиницю продукції;
• кількість газоподібних шкідливих речовин, що викидаються

в довкілля;
• інвестиції в природоохоронну діяльність;
• кількість і вартість екологічних штрафних санкцій;
• сума платежів стороннім організаціям за склади стічних вод;
• інші витрати, пов’язані з природокористуванням.
Фахівці кожного підприємства розробляють систему подібних

параметрів за складовими, вплив яких формує екологічну безпе-
ку. Це такі складові:

 безпосередній стан навколишнього природного середовища
(з врахуванням галузевої належності підприємства, масштабів та
специфіки його діяльності);

 функціональна (виробнича) система підприємства, яка транс-
формує потоки матеріалів, енергії, інформації та інших ресурсів у
готову продукцію;

 загальна система управління підприємством;
 соціальна інфраструктура підприємства.

Для кожної із зазначених сфер характерна широка номенкла-
тура можливих характеристик екологічності — індикаторів стану
екологічної безпеки підприємства. Відповідно до сформованих
індикаторів, використовуючи законодавчі та нормативні докумен-
ти, розрахункові або експертні методи, визначають порогові зна-
чення (максимально допустимі значення показників), що дозво-
ляє в наступних етапах виявити та оцінити відхилення індикато-
рів від порогових значень.

Другий етап — ідентифікація конкретних екологічних за-
гроз діяльності підприємства.

У процесі аналізу відхилень індикаторів екологічності підпри-
ємства від порогових значень визначають рівень екологічної без-
пеки підприємства. За результатами діагностики проводиться до-
слідження причин суттєвих відхилень індикаторів і виявляються
та аналізуються причини порушення стану екологічної безпеки
підприємства. Оцінюється інтенсивність загроз, можлива їх ди-
наміка — посилення чи послаблення, вірогідність трансформації
загроз у надзвичайну подію або ситуацію, виробляються і реалі-
зовуються превентивні заходи.

Третій етап — розроблення механізму забезпечення екологіч-
ної безпеки. Розроблення такого механізму спрямована на виок-
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ремлення превентивних заходів, що дозволяє запобігати забруд-
ненню навколишнього природного середовища та втратам під-
приємства. Метою функціонування механізму є формування су-
купності інструментів, здатних забезпечити належний рівень
екологічної безпеки підприємства з огляду на вплив систем під-
приємства на його екологічний стан та якість довкілля.

Механізм забезпечення екологічної безпеки складається з ад-
міністративних, фінансово-економічних, організаційних і соціа-
льних інструментів.

Адміністративні інструменти реалізують методи примусово-
го характеру, тобто комплекс заходів та прийомів, що ґрунтують-
ся на адміністративній владі керівництва підприємства. Цілями
адміністративного механізму є:

• запобігання випадкам порушення екологічних нормативів
діяльності підприємства з боку керівних осіб, відповідальних
працівників та персоналу підприємства;

• вжиття адміністративних заходів до осіб, винних у пору-
шеннях екологічних стандартів;

• застосування адміністративних важелів з боку державних
органів, контролюючих додержання екологічного законодавства
та виконання екологічних приписів стосовно підприємства та йо-
го керівництва.

Фінансово-економічні інструменти реалізують економічні
інтереси підприємства стосовно формування рівня екологічної
безпеки, що виражається у зростанні доходів за рахунок екологі-
зації виробництва або зниження рівня втрат. Фінансово-еконо-
мічний інструментарій представлений двома групами показників:

• перша група — показники оцінювання ефективності заходів
з формування екологічної безпеки;

• друга група — показники оцінювання витрат підприємства,
пов’язаних із забезпеченням екологічної безпеки

Перша група охоплює такі показники: виручка від реалізації
продукції, додатковий дохід від екологізації виробництва; індекс
екологічної ефективності діяльності підприємства, відвернені
екологічні збитки підприємства, приріст доходу від екологізації
виробництва, відношення приросту екологічних збитків до при-
росту виробництва продукції, матеріалоємність та енергоємність
продукції.

Друга група включає такі показники: відвернений економіч-
ний збиток, екологічні постійні і змінні витрати підприємства,
збитки внаслідок низького рівня екологічної безпеки, екологічні
штрафи за порушення законодавства, виплати екологічних зборів
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за забруднення довкілля, витрати на капремонт природоохорон-
них установок та механізмів, збитки від надзвичайних ситуацій
техногенного характеру, витрати на збереження і утилізацію вто-
ринної сировини, інвестування екологічних природоохоронних
проектів підприємства, витрати на природоохоронні заходи.

Організаційний інструментарій. Організаційні інструменти
забезпечують організацію наукових досліджень у сфері екологі-
зації виробництва, впровадження екологічних стандартів, вжиття
сукупності заходів щодо впровадження структур управління еко-
логічною безпекою на підприємстві.

Організаційний інструментарій передбачає:
• впровадження міжнародних стандартів ISO 14001;
• одержання екологічних дозволів на виробництво;
• сертифікацію продукції на екологічність;
• формування корпоративної екологічної культури;
• розроблення корпоративних екологічних стандартів;
• проведення наукових досліджень щодо розроблення і впро-

вадження заходів стосовно екологізації виробництва та підви-
щення якості довкілля;

• створення відповідного підрозділу в структурі служби еко-
номічної безпеки підприємства. який відповідав би за екологічну
безпеку підприємства.

Соціальний інструментарій використовує сукупність важе-
лів впливу соціуму на екологічну безпеку суб’єктів господарю-
вання, а саме:

• формування в суспільстві громадської екологічної свідомос-
ті та екологічно відповідальної поведінки;

• схвалення та підтримку іміджу екологічно відповідального
підприємства, діяльність якого є екологічно безпечною для при-
родного середовищ і для суспільства;

• вироблення у суспільства адекватного ставлення до еколо-
гічно відповідальних суб’єктів господарювання та громадської
оцінки їх природоохоронної діяльності.

Наслідками функціонування механізму забезпечення екологіч-
ної безпеки підприємства є зростання екологічної чистоти вироб-
ничого середовища, екологічний захист персоналу, виробницт-
во екологічно чистої продукції і збільшення прибутку підприєм-
ства.

Четвертий етап — управління екологічною безпекою підпри-
ємства.

Це управління базується на досконалому виконанні таких функ-
цій, як сканування, моніторинг та контроль.
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Інформаційною базою управління екологічною безпекою під-
приємства є деталізовані статистичні показники, дані фінансово-
го і управлінського обліку.

Ефективність управління екологічною безпекою забезпечуєть-
ся використанням систем повноцінного сканування і моніторин-
гу. Сканування означає комплекс заходів щодо періодичного від-
стеження зовнішніх і внутрішніх екологічних загроз функціону-
ванню підприємства, а моніторинг спрямований на постійне від-
стеження і контроль стану обраних екологічних індикаторів. Сфор-
мований перелік екологічних індикаторів та їх порогові значення,
аналіз і виявлення причин відхилень є запорукою прийняття аде-
кватного ситуації управлінського рішення. Саме ефективні управ-
лінські рішення унеможливлюють вжиття заходів щодо підви-
щення рівня екологічної безпеки підприємства.

Управління передбачає також жорсткий контроль за діяльніс-
тю всіх складових, що здатні порушити стан екологічної безпеки
та сприяти появі загроз ефективній діяльності підприємства.

Резюме

Сутність політико-правової складової економічної безпеки
підприємства полягає в ефективному і всебічному правовому за-
безпеченні його діяльності, чіткому дотриманні ним і його пра-
цівниками всіх аспектів чинного законодавства, оптимізації ви-
трат корпоративних ресурсів на досягнення цих цілей, активній
роботі відповідних служб підприємства над формуванням сприят-
ливого зовнішнього політико-правового середовища підприємства.

Основними загрозами безпеці підприємства в правовій сфері є:
• недостатня правова захищеність інтересів підприємства в

договірній та іншій діловій документації;
• відсутність досвіду в розробленні та реалізації засобів і ме-

тодів захисту власної економічної безпеки;
• низька кваліфікація працівників юридичної служби відпо-

відного суб’єкта господарювання та помилки у підборі персоналу
цієї служби;

• порушення юридичних прав підприємства і його працівни-
ків;
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• умисне чи ненавмисне розголошення комерційно важливих
відомостей;

• порушення норм патентного права;
• установлення контролю з боку кримінальних структур над

багатьма суб’єктами господарської діяльності різних секторів
економіки.

Загальний процес забезпечення політико-правової складової
економічної безпеки підприємства охоплює такі дії організацій-
но-економічного спрямування: аналіз загроз негативних впливів;
оцінювання поточного рівня організації безпеки; планування
комплексу заходів, які спрямовані на підвищення цього рівня;
здійснення ресурсного планування; планування роботи відповід-
них функціональних підрозділів підприємства; оперативне вжит-
тя запропонованого комплексу заходів щодо організації належно-
го рівня політико-правової безпеки підприємства.

Для оцінювання рівня складових економічної безпеки підпри-
ємства в політико-правовій сфері можна використовувати такі
показники: коефіцієнт платіжної дисципліни, коефіцієнт якості
юридичних послуг, коефіцієнт юридичного менеджменту, частку
судових й арбітражних справ у загальній сумі господарських до-
говорів підприємства, частку одержаних і сплачених штрафних
санкцій у загальній сумі зобов’язань за господарськими дого-
ворами підприємства, частку витрат на юридичне забезпечення
діяльності підприємства в загальній структурі його виробничих
витрат.

Силова безпека підприємства — це стан захищеності життєво
важливих інтересів підприємства від загроз, джерелами яких є
злочинні протиправні (несанкціоновані) дії осіб (порушників) із
застосуванням сили.

Під концепцією безпеки підприємства розуміють загальний
задум забезпечення безпеки об’єкта від прогнозованих загроз.
Ступінь невідповідності вжитих заходів захисту підприємства
прогнозованим загрозам або заданим вимогам безпеки характе-
ризується як вразливість.

Надзвичайна ситуація на підприємстві — стан, при якому по-
рушуються нормальні умови життя і діяльності людей, виникає
загроза їх життю і здоров’ю, завдається шкода майну та навко-
лишньому природному середовищу.

Під ефективністю системи силової безпеки розуміють ймовір-
ність виконання системою своєї основної цільової функції із за-
безпечення захисту об’єкту від загроз, джерелами яких є злочин-
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ні протиправні (несанкціоновані) дії осіб (порушників) з викорис-
танням сили.

Система силового захисту являє собою сукупність правових
норм, організаційних заходів та інженерно-технічних рішень,
спрямованих на захист життєво-важливих інтересів і ресурсів
підприємства від загроз, джерелами яких є зловмисні (несанкціо-
новані) силові впливи осіб-порушників.

Терміни і поняття

 політико-правова безпека підприємства;
 зовнішні загрози правового характеру економічній безпеці

підприємства;
 внутрішні загрози правового характеру економічній безпеці

підприємства;
 індикатори оцінювання рівня політико-правової безпеки

підприємства;
 силова безпека підприємства;
 концепція безпеки підприємства;
 вразливість;
 надзвичайна ситуація;
 ефективність системи силової безпеки;
 система силового захисту;
 основні загрози безпеці підприємства, персоналу.

Питання для перевірки знань

1. Розкрийте сутність політико-правової складової економіч-
ної безпеки підприємства.

2. Охарактеризуйте причини виникнення зовнішніх загроз
правового характеру політико-правовій складовій економічної
безпеки підприємства.

3. Охарактеризуйте причини виникнення внутрішніх загроз
правового характеру на політико-правовій складовій економічної
безпеки підприємства.
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4. Які є індикатори оцінювання рівня політико-правової без-
пеки підприємства?

5. Розкрийте зміст поняття «силова безпека підприємства».
6. Назвіть основні елементи силового захисту.
7. Наведіть приклади інженерно-технічних засобів охорони

підприємства.
8. Охарактеризуйте основні етапи організації та створення си-

стеми безпеки і охорони на підприємстві.
9. У чому полягає особливість силового захисту персоналу

підприємства?

Завдання для індивідуальної роботи

1. Обґрунтуйте актуальність проблеми, яка, на ваш погляд,
потребує дослідження для адекватного оцінювання впливу полі-
тико-правової складової економічної безпеки підприємства на її
загальний рівень.

2. Розкрийте всі можливі зони вразливості підприємства і фак-
тори, що вражають.

3. На засадах аналізу різних підходів до визначення сутності
політико-правової складової економічної безпеки бізнесу обґрун-
туйте своє розуміння цього поняття та його ролі для розвитку
підприємства за умов ринкових перебудов економіки держави.

4. Визначте, на основі яких законодавчих актів забезпечується
силова безпека підприємств. Які внутрішні документи викорис-
товує в цьому процесі підприємство?

5. Охарактеризуйте відмінності у створенні системи силової
безпеки для великого, середнього і малого підприємств.

Література для поглибленого вивчення
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ДІАГНОСТИКА
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

Того, хто не задумується про
далекі труднощі,
 підстерігають близькі
неприємності

 (Конфуцій)

8.1. Критерії та індикатори діагностики економічної
безпеки суб’єктів господарювання.
8.2. Інформаційне забезпечення діагностики еконо-
мічної безпеки.
8.3. Методичні підходи до оцінювання рівня економіч-
ної безпеки підприємства.

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

 Вивчивши матеріал цього розділу, ви будете ЗНАТИ:

 методичні засади обґрунтування критеріїв і показників
(індикаторів) економічної безпеки суб’єктів бізнесу;

 поняття, види та джерела інформаційного забезпечення
процесу діагностики економічної безпеки;

 вимоги до інформації, яка використовується при діагнос-
тиці;

 основні методичні підходи до комплексного оцінювання
рівня економічної безпеки підприємств,

 а також УМІТИ:

 обґрунтовувати вибір системи індикаторів для оціню-
вання рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання;

8



325

 формувати, з урахуванням необхідних вимог, інформа-
ційний масив даних для проведення діагностики економіч-
ної безпеки;

 проводити комплексне оцінювання рівня економічної
безпеки підприємства із застосуванням різних методичних
підходів.

8.1. Критерії та індикатори діагностики
економічної безпеки суб’єктів господарювання

Динамічний характер умов ринкової економіки ставить перед
кожним суб’єктом господарювання завдання постійної внутріш-
ньої самооцінки та прогнозування можливих змін у стані його
економічної безпеки, тобто проведення діагностики рівня його
економічної безпеки.

Діагностика економічної безпеки повинна забезпечувати:
• ідентифікацію зовнішніх і внутрішніх загроз, з якими мо-

же зіштовхуватися суб’єкт господарювання в процесі своєї діяль-
ності;

• визначення та моніторинг чинників, зміцнюючих або руй-
нуючих стійкість його економічної позиції на короткострокову і
довгострокову перспективу;

• визначення системи показників, які дозволяють оцінити дію
цих чинників на економічну безпеку;

• визначення критеріїв і порогових значень найважливіших
показників, які характеризують рівень економічної безпеки;

• розробку системи заходів, спрямованих на підвищення рівня
економічної безпеки суб’єкта господарювання.

Діагностика економічної безпеки бізнесу проводиться на під-
ставі критеріїв і показників, які повинні об’єктивно і якомога
точніше характеризувати її рівень. При цьому, здійснюючи ви-
бір критеріїв і показників, необхідно встановити різницю між
ними.

Під критерієм економічної безпеки розуміється характери-
стика (ознака), на основі якої можна зробити висновок про те,
перебуває суб’єкт господарювання (підприємство) в стані еко-
номічної безпеки чи ні.

Змістовно критерій є найважливішою відмінною ознакою,
мірилом для відображення та оцінювання якісної характеристи-
ки економічної безпеки. Саме цим критерії відрізняються від
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показників, які виражають кількісну характеристику явищ і про-
цесів.

Критерій, як засіб оціночного судження, відображає бажаний
стан бізнесу в контексті його економічної безпеки, тоді як показ-
ники оцінюють досягнутий її рівень. Внаслідок цього в літературі
звертається увага на нормативний характер критеріїв економічної
безпеки, що характеризують принцип, підхід до оцінювання рів-
ня економічної безпеки, тоді як показники — безпосередній спо-
сіб її оцінювання.

Отже, критерій — поняття ширше, ніж показник, і часто за то-
го самого критерію можлива ціла низка показників. У той же час
вони тісно пов’язані між собою: науково обґрунтований вибір
критерію зумовлює певну систему показників, і навпаки — якість
показника визначається тим, наскільки він повно і об’єктивно ха-
рактеризує обраний критерій.

Вибір критерію є головним, найбільш відповідальним етапом
діагностики економічної безпеки бізнесу. В економічній літера-
турі наявні різні підходи до розв’язання цієї проблеми:

• індикаторний підхід — стан економічної безпеки визнача-
ється системою індикаторів, що відображають ступінь дотри-
мання порогових (нормативних) значень показників діяльності
підприємства в різних функціональних сферах. Рівень економіч-
ної безпеки суб’єкта господарювання визначається зіставленням
фактичних і нормативних значень показників1;

• ресурсно-функціональний підхід — економічна безпека ви-
значається на основі функціональних критеріїв, що відобража-
ють ефективність використання корпоративних ресурсів за ок-
ремими функціональними сферами підприємства для запобігання
негативному впливу загроз2;

• програмно-цільовий підхід — оцінювання економічної без-
пеки базується на інтеграції сукупності показників у розрізі кіль-
кох ієрархічних рівнів (використовуються кластерний, багато-
вимірний аналіз тощо)3;
                   

1 Див.: Фоміна М. В. Проблеми економічно безпечного розвитку підприємств: теорія
і практика: [монографія] / Фоміна М. В. — Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. — 140 с. —
С. 48—53.

2 Див.: Основы экономической безопасности. (Государство, регион, предприятие,
личность) / Под ред. Е. А. Олейникова. — М. : Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. —
228 с. — С. 143—150.

3 Див.: Забродский В. Теоретические основы оценки экономической безопасности
отрасли и фирмы / Забродский В., Капустин Н. // Бизнес-информ. — 1999. — № 15—16. —
С. 35—37.
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• відтворювальний підхід — критерієм економічної безпеки
слугує величина прибутку, який отримує підприємство завдяки
гармонізації власних інтересів з інтересами зовнішніх суб’єктів.
Рівень економічної безпеки визначається на основі зіставлення
витрат на розвиток бізнесу (реінвестований прибуток) та витрат,
необхідних для забезпечення необхідного рівня його економічної
безпеки1.
Спеціально підібрані відповідно до обраного критерію ключові

показники для проведення діагностики рівня економічної безпеки
бізнесу називаються індикаторами економічної безпеки.

Система індикаторів має кількісно розкривати, деталізувати
критерій економічної безпеки і формуватися з дотриманням пев-
них правил (принципів). Важливими є такі принципи формуван-
ня індикаторів економічної безпеки бізнесу:

• забезпечення органічного взаємозв’язку критерію та показ-
ників економічної безпеки;

• відображення ефективності використання всіх видів корпо-
ративних ресурсів для запобігання негативному впливу внутріш-
ніх і зовнішніх загроз суб’єкту господарювання;

• оцінювання ефективності забезпечення економічної безпеки
за всіма її функціональними складовими;

• відповідність змісту показників сутності кожної функціональ-
ної складової економічної безпеки;

• чіткість, зрозумілість, взаємодоповнюваність і несуперечли-
вість окремих показників;

• формування системи показників з-поміж тих, які фактично
використовуються в плануванні, обліку й аналізі діяльності суб’єк-
тів господарювання, що є передумовою практичного використан-
ня результатів діагностики.

Практика діагностування економічної безпеки суб’єктів бізнесу
довела, що система показників передусім має охоплювати вироб-
ничі, фінансові, соціально-трудові, організаційно-структурні, мар-
кетингові та інноваційно-інвестиційні індикатори2 (табл. 8.1).

Цілком природно, що наведений у табл. 8.1 перелік індикато-
рів має орієнтовний характер і підлягає конкретизації для кожно-
го підприємства.

                   
1 Див.: Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізми за-

безпечення: [монографія] / Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. — К. : Ліб-
ра, 2003. — 280 с. — С. 133—149.

2 Економіка підприємства: [підручник] / [Швиданенко Г. О., Васильков В. Г., Гонча-
рова Н. П. та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко. — К. : КНЕУ, 2009. — 598 с. —
С. 567—568.
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Таблиця 8.1
ІНДИКАТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕСУ

Назва групи Індикатори

Індикатори
виробництва

• динаміка обсягів реалізованої продукції;
• витрати на 1 грн товарної продукції;
• реальний рівень завантаження виробничих потужностей;
• частка НДДКР у загальному обсязі робіт;
• частка НДР у загальному обсязі НДДКР;
• темп відновлення основних виробничих фондів (реновації);
• стабільність виробничого процесу (ритмічність, рівень за-
вантаженості протягом певного часу);
• рівень конкурентоспроможності продукції та підприємства;
• вікова структура й технічний ресурс парку машин і устат-
кування

Фінансові
індикатори

• обсяг «портфеля» замовлень (загальний обсяг передбачу-
ваного продажу);
• фактичний і необхідний обсяг інвестицій (для підтримки й
розвитку наявного потенціалу);
• рівень рентабельності виробництва;
• рівень рентабельності продукції;
• рівень рентабельності капіталу;
• динаміка прибутковості;
• фондовіддача, капіталомісткість;
• прострочена заборгованість (дебіторська й кредиторська);
• частка забезпеченості власними джерелами фінансування
оборотних коштів, матеріалів, енергоносіїв для виробництва;
• ринкова вартість компанії та її динаміка

Соціальні
індикатори

• рівень оплати праці відносно середнього показника по
промисловості (чи економіці в цілому);
• рівень заборгованості по заробітній платі;
• втрати робочого часу;
• структура кадрового потенціалу (вікова, кваліфікаційна та ін.)

Організа-
ційно-
структурні
індикатори

• кількість рівнів ієрархії управління;
• обсяг повноважень, закріплених на кожному рівні управ-
ління;
• час прийняття управлінських рішень до реалізації, почи-
наючи від моменту діагностування проблеми

Маркетин-
гові індика-
тори

• ринкова частка та динаміка її зміни;
• динаміка зростання місткості окремих товарних сегментів;
• зміна кількості конкуруючих суб’єктів по товарних сегмен-
тах;
• ефективність збутової моделі підприємства;
• рівень задоволення вимог споживачів;
• лояльність клієнтів до торгової марки
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Закінчення табл. 8.1

Назва групи Індикатори

Іннова-
ційно-
інвестиційні
індикатори

• рівень інноваційної активності (обсяг інвестицій у ново-
введення);
• відсоток впровадження інновацій у власну діяльність;
• рівень самофінансування інноваційних проектів;
• структура інвестиційних ресурсів компанії;
• частка інвестицій у розвиток нових напрямів бізнесу в їх
загальному обсязі

Відбір конкретних показників, як індикаторів відповідної сфе-
ри економічної безпеки бізнесу, може здійснюватися із застосу-
ванням експертних оцінок або кількісних методів. Найбільше
поширення отримали дві основні групи методів:

• евристичні методи із залученням групи кваліфікованих
експертів з-поміж персоналу самого підприємства чи запрошених
зовнішніх фахівців у галузі економічної безпеки. У цій групі ме-
тодів найбільшу ефективність довів метод «Делфі»;

• методи кореляційного аналізу, які дозволяють автоматизу-
вати процес відбору показників залежно від зовнішнього і внут-
рішнього середовища підприємства. Відбір показників проводять
згідно з критерієм максимізації величин коефіцієнта кореляції
окремих індикаторів з результативною ознакою з урахуванням
фактора мультиколінеарності.

Варто зазначити, що для діагностики рівня економічної безпе-
ки важливішими є не самі індикатори, а їх граничні значення.

Під граничним значенням індикатора економічної безпеки
розуміють таку його кількісну величину, яка розмежовує еконо-
мічно безпечну і небезпечноу зони ведення бізнесу.

Граничні (порогові) значення індикаторів відображають міні-
мально допустимі рівні економічної безпеки суб’єкта господарю-
вання, недотримання яких призводить до порушення нормально-
го відтворення його потенціалу, формування негативних, руйну-
ючих тенденцій у його діяльності.

Найвищий рівень економічної безпеки досягається за умови,
що весь комплекс індикаторів перебуває в допустимих межах, а
фактичні значення одних індикаторів не досягаються на шкоду
іншим.

Залежно від специфіки діяльності та відповідно до фактичних
і нормативних значень техніко-економічних показників і величи-
ни їх відхилень від граничних значень індикаторів економічної



330

безпеки стан певного суб’єкта бізнесу можна характеризувати
так1:

а) нормальний, коли індикатори економічної безпеки перебу-
вають у межах граничних значень, а ступінь використання наяв-
ного потенціалу близький до технічно обґрунтованих нормативів
завантаження устаткування й площ;

б) передкризовий, коли перетинається бар’єрне значення хоча
б одного з індикаторів економічної безпеки, а інші наблизилися
до деякої межі своїх бар’єрних значень і при цьому не були втра-
чені технічні й технологічні можливості поліпшення умов і ре-
зультатів виробництва через розроблення і вжиття стосовно за-
гроз заходів попереджувального характеру;

в) кризовий, коли перетинаються порогові значення більшості
основних (на думку експертів) індикаторів економічної безпеки й
з’являються ознаки незворотності спаду виробництва й реалізації
продукції, а також часткової втрати потенціалу внаслідок вичер-
пання технічного ресурсу устаткування й площ, скорочення пер-
соналу;

г) критичний, коли порушуються всі (або майже всі) бар’єри,
що відділяють нормальний і кризовий стан розвитку виробницт-
ва, а часткова втрата потенціалу стає неминучою й невідворот-
ною.

Якщо ввести відповідні позначення, то наведені вище стани
економічної безпеки бізнесу формально можна виразити так:

хін, якщо (1 + si)pіб < xі ≤  1, (8.1)

xіпк, якщо pіб < xi < (1 + sі) pіб, (8.2)

хік, якщо (1 – sі) pіб < xі < pіб, (8.3)

хікр, якщо 0 ≤  xі < (1 – sі) pіб, (8.4)

де хі — фактичне значення і-го показника економічної безпеки
бізнесу, i = 1,..., m;

pіб — граничне нормалізоване значення показника pі (зміна
значень індикатора pі з урахуванням вимог нормалізації відбува-
ється в діапазоні: 0 ≤ pі ≤ 1);
                   

1 Бендиков М. А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в усло-
виях кризисного развития [Электронный ресурс] / М. А.Бендиков // Менеджмент в Рос-
сии и за рубежом. — 2000. — № 2. — С. 17—29. — Режим доступу до журн. :
http://www.mevriz.ru/articles/2000/2/863.html. — с. 23—25.
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sі — певне порогове значення і-го показника, наприклад, s1 =
= 0,15;
хін — нормальне значення і-го показника,
хіпк — передкризове значення і-го показника,
хік — кризове значення і-го показника;
хікр — критичне значення і-го показника.
Графічно межі значень індикаторів економічної безпеки і від-

повідні їм стани суб’єкта бізнесу наведено на рис. 8.1.

критичний кризовий передкризовий нормальний

0 (1 – si)pіб pіб (1 + si)pіб 1

Стан суб’єкта бізнесу

Рис. 8.1. Стан суб’єкта бізнесу залежно
від величини індикаторів
економічної безпеки

Безперервний чи періодично повторюваний характер діагнос-
тики рівня економічної безпеки бізнесу забезпечується на основі
запровадження постійно діючого її моніторингу.

Під моніторингом економічної безпеки бізнесу розуміється
процес систематичного або безперервного збору інформації про
параметри суб’єкта господарювання та його зовнішнього середо-
вища для виявлення тенденцій зміни чинників його економічної
безпеки.

До основних цілей такого моніторингу варто передусім за все
віднести такі:

• оцінювання стану й динаміки розвитку бізнесу в розрізі всіх
функціональних підсистем його економічної безпеки;

• виявлення деструктивних тенденцій і процесів розвитку по-
тенціалу суб’єкта підприємницької діяльності та його зовнішньо-
го середовища;

• визначення причин, джерел, характеру, інтенсивності впли-
ву загроз на економічну безпеку бізнесу;

• прогнозування наслідків впливу загроз, оцінювання розмірів
можливої шкоди;

• розроблення цільових заходів, спрямованих на попереджен-
ня негативного впливу загроз на діяльність суб’єкта господарю-
вання чи усунення наслідків тих загроз, які з високою ймовірніс-
тю все-таки реалізуються.
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Результативність моніторингу забезпечується на основі сис-
тематичності, комплексності та цілеспрямованості пошуку і уза-
гальнення необхідних даних, а також за рахунок відповідного ме-
тодичного, організаційного, інформаційного та технічного його
забезпечення.

8.2. Інформаційне забезпечення діагностики
економічної безпеки

Проведення діагностики економічної безпеки бізнесу вимагає
залучення значного масиву інформаційних даних. Використову-
вана інформація повинна комплексно характеризувати діяльність
самого суб’єкта господарювання та його навколишнього середо-
вища, відображаючи стан і тенденції розвитку явищ і процесів,
які здатні впливати на рівень його економічної безпеки. Відповід-
но, всю необхідну інформацію варто поділяти на внутрішню та
зовнішню.

Інформація внутрішнього характеру дає уявлення про сам біз-
нес (підприємство) — види діяльності, організацію бізнесу, стан і
рівень використання основного, оборотного та інтелектуального
капіталу, персоналу тощо. Зовнішня інформація — це дані про
підприємницьке середовище в аспекті його безпеки. Сюди слід
віднести відомості про стан і тенденції розвитку чинників макро-
середовища, потенційних і реальних партнерів, конкурентів, по-
стачальників, покупців, органи державної влади, контактні ауди-
торії та інші1.

Інформація про політичну і економічну ситуацію дає найза-
гальнішу характеристику умов підприємницької діяльності. З по-
гляду безпеки її значущість особливо велика. Мова йде передов-
сім про політичну стабільність, політичні ризики, стійкість еко-
номічної системи, рівень розвитку економіки країни, підприєм-
ницької активності, форми і методи державного регулювання
економіки, ступінь криміналізації економіки та ін.

Інформація про правове середовище дозволяє оцінити рівень
правової захищеності бізнесу, при цьому має значення характер і
стабільність законодавства, яке стосується як загалом підприєм-
ництва, так і тієї його частини, що регулює питання його захисту,
                   

1 Одинцов А. А. Защита предпринимательства (экономическая и информационная
безопасность): [учеб. пособие] / Одинцов А. А. — М. : Междунар. отношения, 2003. —
328 с. — С. 73—76.
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а також знання підприємцем особливостей правового регулюван-
ня бізнесу.

Інформація про соціальне і культурне оточення дає можли-
вість робити висновки про поширені в суспільстві традиції, став-
лення контрагентів до виконання взятих зобов’язань, етичні нор-
ми ведення бізнесу, наявність навичок поводження з конфіден-
ційною інформацією тощо.

Інформація про технологічне середовище відображає рівень
науково-технічного розвитку суспільства. З цих позицій важли-
вою є технологічна культура виробництва порівняно з іншими
країнами, регіонами, рівень розвитку техніко-технологічної бази
виробництва, інформаційних технологій, систем зв’язку та ін.

Інформація про інфраструктуру бізнесу охоплює дані про
різноманітні інститути, за допомогою яких бізнес встановлює ді-
лові відносини і проводить комерційні операції. Передусім до
аналізу долучають юридичні, інформаційні, консалтингові фірми,
збутові і посередницькі компанії, фінансових посередників, спе-
ціалізовані фірми, для яких функції захисту бізнесу є основними
або супутніми видами діяльності.

Інформація про конкурентів, партнерів, клієнтів являє со-
бою відомості про характер, масштаби і форми їх реального або
потенційного впливу на економічну безпеку підприємства, дає
змогу виявити можливі загрози з їх боку або існуючі можливості
їх використання для підвищення рівня економічної безпеки суб’єк-
та господарювання. Основні методи оцінювання цих суб’єктів
економіки детально розглядалися в розділі 3.

Також важливим є отримання постійної інформації про органи
державної влади, особливо ті, діяльність яких безпосередньо
пов’язана з контролем та регулюванням діяльності суб’єктів гос-
подарювання (правоохоронні органи, територіальні підрозділи
Антимонопольного комітету України, підрозділи Державної по-
даткової адміністрації, Державної служби охорони, санепідем-
станції, пожежнагляду тощо), а також засоби масової інформації.

Основними джерелами отримання зовнішньої інформації є пе-
редусім такі1:

1. Державні органи влади та управління.
1.1. Органи державної податкової служби можуть бути поста-

чальником даних щодо державної реєстрації юридичної особи, її
назви, юридичної і фактичної адреси, ідентифікаційного коду,
                   

1 Швиданенко Г. О. Бізнес-діагностика підприємства: [навч. посіб.] / Швиданен-
ко Г. О., Дмитренко А. І., Олексюк О. І. — К. : КНЕУ, 2008. — 344 с. — С. 61—62.
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розмірів статутного фонду та співзасновників, їх часток у статут-
ному капіталі, наявності й місцезнаходження філій, розрахунко-
вих рахунків у банках та іншої інформації, необхідної для ком-
плексного вивчення підприємства. Наприклад, з форми № 8ДР,
яку щокварталу подають суб’єкти господарювання до Державної
податкової інспекції за місцем реєстрації, можна отримати інфор-
мацію про персоніфікований склад працівників з їхніми анкетни-
ми даними.

1.2. Правоохоронні органи (МВС, СБУ та ін.) мають у своєму
розпорядженні спеціальні бази даних («Оріон», «Скорпіон» та
ін.), які містять у собі окрім загальної інформації ще й дані щодо
цільових осіб, у тому числі й щодо фактів їх притягнення до кри-
мінальної чи адміністративної відповідальності, зареєстрованих
транспортних засобів, зброї тощо.

1.3. Органи державної статистики (крім інформації загально-
статистичного характеру) надають особливо цінні відомості про
баланс підприємства, його активи та акціонерів.

1.4. Інші джерела інформації — Державна митна служба (на-
явність зв’язків із закордонними партнерами, обсяги поставок,
експортно-імпортні операції тощо), Антимонопольний комітет,
Товариство захисту прав споживачів та ін.

2. Комерційні структури — банки, постачальники, спожива-
чі та інші контрагенти, консалтингові компанії, фірми, що спеці-
алізуються на аналізі ринків, можуть бути цінним джерелом важ-
ливої інформації комерційного й особистого характеру.

3. Фізичні особи — теперішні або колишні працівники під-
приємств, родичі, друзі, знайомі й інші, у т. ч. неформальні або
приховувані.

Наведене коло джерел інформації не є вичерпним, у зв’язку з
чим, виходячи з визначених завдань, у процесі пошуку необхід-
ної інформації можуть бути залучені й інші як фізичні, так і юри-
дичні особи.

Джерелами інформації про внутрішнє середовище суб’єкта гос-
подарювання (підприємство) є персонал, планові документи, ана-
літичні звіти окремих підрозділів, службові записки, висновки
аудиторських перевірок, дані бухгалтерської, податкової, статис-
тичної, фінансової, оперативно-технічної звітності тощо.

Наймісткішим джерелом інформації для проведення діагнос-
тики економічної безпеки є бухгалтерська та статистична звіт-
ність підприємства. Основні джерела внутрішньої інформації на-
ведено в табл. 8.2.
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Таблиця 8.2
ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ВНУТРІШНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ

№
з/п Назва джерела №

з/п Назва джерела

1 Баланс підприємства, ф. № 1 13 Наявність парку обчислюваль-
ної техніки, ф. № 2-ІНФ

2 Звіт про фінансові результати,
ф. № 2 14 Звіт підприємства про продук-

цію, ф. № 1-П

3 Звіт про рух грошових кош-
тів, ф. № 3 15 Звіт про рух коштів у інозем-

ній валюті, ф. № 15-ЗЕЗ

4 Звіт про власний капітал,
ф. № 4 16 Звіт про товарооборот,

ф. № 1-торг

5
Звіт про фінансові результати,
дебіторську та кредиторську
заборгованість, ф. № 1-Б

17
Звіт про випуск, реалізацію
та обіг цінних паперів,
ф. № 2-Б

6
Звіт із праці за попередній рік
та за звітний період, ф. № 1-
ПВ (строкова та заборгова-
ність)

18 Декларація про прибуток

7 Звіт про використання робо-
чого часу, ф. № 3-ПВ 19 Декларація про ПДВ

8
Чисельність окремих катего-
рій працівників і підготовка
кадрів, ф. № 6-ПВ

20 Матеріали маркетингових
досліджень

9
Звіт про витрати на виробни-
цтво продукції, робіт, послуг,
ф. № 5-С

21 Бізнес-плани

10 Розрахунок нормативу влас-
них оборотних коштів 22 Висновки аудиторських пере-

вірок

11
Звіт про залишки та витрати
матеріалів, ф. № 3-МТП (за
півроку)

23 Аналітичні звіти відділів

12 Розшифровка дебіторської та
кредиторської заборгованості 24 Інша інформація

Проведення діагностики економічної безпеки висуває чіткі
вимоги до якості зібраних даних. Ці вимоги прийнято поділяти на
основні і другорядні1.
                   

1 Швиданенко Г. О. Бізнес-діагностика підприємства: [навч. посіб.] / Швиданен-
ко Г. О., Дмитренко А. І., Олексюк О. І. — К. : КНЕУ, 2008. — 344 с. — С. 18—21.
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До основних вимог відносяться:
1) значущість (цінність) і функціональність інформації для ко-

ристувача;
2) надійність.
1. Цінність (значущість) і функціональність інформації для

користувача — це комплексний показник її якості, корисності,
міра кількості інформації на прагматичному рівні. Вона розкри-
вається через такі три ознаки:

— актуальність (своєчасність) — інформація повинна на-
дійти користувачу «свіжою», тобто не застарілою, інакше вона
перестане відбивати реальний стан підприємства або його зов-
нішнього середовища;

— прогностична цінність — здатність інформації бути ос-
новою для надійного прогнозування подальших перспектив ро-
боти підприємства;

— функціональна спрямованість — інформація має слугу-
вати розв’язанню конкретних завдань;

— цінність зворотного зв’язку — дає можливість користу-
вачу інформації встановити, наскільки правильні були оцінки пер-
спектив роботи підприємства, зроблені раніше.

2. Надійність інформації означає адекватне відображення
нею економічних реалій діяльності підприємства. Більш детально
надійність інформації означає:

— вірогідність опису діяльності підприємства — інформа-
ція повинна відбивати економічну сутність операцій підприємст-
ва, а не їх формальну сторону;

— здатність бути перевіреною — забезпечення можливості
проведення аудиторських перевірок звітності аж до перевірки ві-
рогідності первинних документів;

— нейтральність (неупередженість) — відсутність у її укла-
дачів наміру схилити її користувачів до визначеного рішення.

Додатковими вимогами до інформації є такі:
— порівнянність — можливість зіставлення отриманих да-

них з іншими даними, зібраними за цілою низкою ознак;
— репрезентативність — відображає правильність її добо-

ру й формування з метою адекватного відображення заданих вла-
стивостей об’єкта. Найважливішого значення тут набувають об-
ґрунтованість добору показників і зв’язків явища, що відобража-
ється, методика вимірювання і алгоритм формування ідеї;
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— повнота — об’єктивне відображення всіх чинників, які
впливають на рівень економічної безпеки підприємства;

— точність — ступінь близькості відображеного інформа-
цією параметра явища або процесу і справжнього значення цього
параметра;

— стійкість — здатність інформації реагувати на зміни вхі-
дних даних без порушення необхідної їх точності.

Для забезпечення постійно діючого механізму діагностики
економічної безпеки підприємства важливим є формування баз
даних.

Під базою даних розуміється впорядкований масив структу-
рованої інформації.

Бази даних охоплюють весь комплекс показників, які характе-
ризують господарську діяльність суб’єкта господарювання в ці-
лому та його підрозділів, а також фактологічний матеріал про всі
фактори, які впливають на стан і тенденції його розвитку.

До основних властивостей баз даних можна віднести такі
(табл. 8.3):

Таблиця 8.3
ВЛАСТИВОСТІ БАЗ ДАНИХ

Властивість Ознаки

Предметна
орієнтованість

усі дані про деякий предмет збираються, «очищуються»,
узгоджуються, доповнюються, узагальнюються і пода-
ються в єдиній, зручній для їх використання у процесі
аналізу формі

Інтегрованість усі дані взаємно узгоджені і зберігаються в одному банку
даних

Незмінюваність дані використовуються винятково в режимі читання

Підтримка
хронології дані хронологічно структуровані

При формуванні бази даних розв’язуються питання про систе-
му збереження і оновлення даних, а також обґрунтовується мож-
ливість зіставлення оцінок даних, що зберігаються в банку даних.
Це має суттєве значення у разі об’єднання первинних даних в
укрупнені групи (файли) зі своїми реквізитами.

Досвід показує, що для адекватного інформаційного забезпе-
чення процесу діагностування економічної безпеки бізнесу важ-
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ливим є структуризація інформації в базі даних за окремими на-
прямами:

• конкуренція (вся інформація щодо діючих і потенційних кон-
курентів);

• ринок (вся ринкова інформація, потреби і вимоги спожи-
вачів);

• технологія (виробництво і споживання);
• законодавство (вся інформація стосовно законодавства, що

регулює функціонування бізнесу, а також інформація щодо діяль-
ності органів влади, які розробляють і приймають нові законодав-
чі положення);

• ресурси (вся інформація щодо матеріально-технічних і фі-
нансових ресурсів, необхідних для нормальної діяльності суб’єк-
тів бізнесу; поставок сировини і матеріалів, робочої сили, обсягу
інвестицій тощо);

• загальні тенденції (політична, економічна, соціально-демогра-
фічна й інша інформація);

• інші чинники, що впливають на діяльність бізнесу (чинни-
ки, які не враховані в попередніх групах, у тому числі й ті, що
діють у внутрішньому середовищі суб’єктів господарювання).

Поділ інформації за цими напрямами дозволяє комплексно
охопити всі найголовніші аспекти забезпечення економічної
безпеки суб’єктів бізнесу і здійснювати накопичення актуаль-
ної інформації про стан їх внутрішнього і зовнішнього середо-
вища.

8.3. Методичні підходи до оцінювання рівня
економічної безпеки підприємства

В економічній літературі немає загальноприйнятої методики
комплексного оцінювання рівня економічної безпеки окремих
суб’єктів підприємницької діяльності (підприємств). Це зумовле-
но передусім такими проблемами як: неповна визначеність чин-
ників економічної безпеки підприємства, складність вибору єди-
них критеріїв і показників оцінювання економічної безпеки під-
приємств різних галузей економіки, складність застосування стан-
дартних статистичних методів обробки інформації, оскільки біль-
шість аспектів економічної безпеки важко піддаються формаліза-
ції та ін.
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Серед методичних підходів, які мають комплексний характер,
варто відмітити передовсім такі (рис. 8.2):

Інтегрований
індикаторний

підхід

Відтворюваль-
ний підхід

Методика
багатовекторно-
го оцінювання

Методика
функціонально-

го аналізу

Методичні підходи до комплексного оцінювання
рівня економічної безпеки підприємства

Рис. 8.2. Основні методичні підходи
до комплексного оцінювання

рівня економічної безпеки підприємства

А. Інтегрований індикаторний підхід до оцінювання рівня
економічної безпеки1. Він базується на використанні традицій-
них показників (індикаторів), темпів їх зміни та ймовірності реа-
лізації специфічних ризиків. Процедура проведення розрахунків
складається з таких етапів:

1. Визначення нормативного рівня показників кожної складо-
вої економічної безпеки (наприклад, фінансову складову можна
охарактеризувати системою показників фінансової стійкості; ін-
формаційну складову — показниками ефективності інвестицій в
інформаційні технології, ефективності володіння інформацією,
новизни інформації тощо).

2. Обчислення системи цільових показників, сформованої на
попередньому етапі, на поточний період, а також визначення
темпів їх зміни (вибір того чи іншого показника базується на кор-
поративній стратегії розвитку підприємства).

3. Визначення системи ризиків, якими переобтяжена діяль-
ність підприємства, їх перегрупування за складовими та оціню-
вання ймовірності їх виникнення (формування спектру можливих
загроз у розрізі кожної складової).

Розрахунок порівняльних індексів по кожному показнику, в
розрізі складових економічної безпеки підприємства (під порів-
няльним індексом слід розуміти відношення фактичного значен-
ня кожного показника до його нормативного (середньогалузево-
го) значення).
                   

1 Швиданенко Г. О. Бізнес-діагностика підприємства: [навч. посіб.] / Швиданен-
ко Г. О., Дмитренко А. І., Олексюк О. І. — К. : КНЕУ, 2008. — 344 с. — С. 267—268.
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4. Визначення рівня економічної безпеки по кожній складовій:

)1(
1

.бе iii

n

і
i

c pq tIF −⋅⋅⋅= ∑
=

, (8.5)

де Іі — порівняльний індекс по і-му показнику;
tі — темп зміни і-го показника (не менше ніж за три роки);
qі — коефіцієнт вагомості і-го показника в системі оцінюван-

ня кожної складової, що визначається керівництвом (аналітиком)
на основі стратегічних цільових орієнтирів;
рі — рівень ймовірності реалізації ризиків і-ї складової;
n — кількість показників, що використовується підприємст-

вом для оцінювання кожної складової.
5. Визначення загального показника економічної безпеки під-

приємства:

с.сп.спек.сінф.с

к.сІт.стф.с
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2,015,02,0

FFFF

FFFG

++++

+++=

−
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, (8.6)

де Fф.с — оцінка фінансової складової економічної безпеки;
Fт-т.с — оцінка техніко-технологічної складової економічної

безпеки;
Fі-к.с — оцінка інтелектуальної та кадрової складової економіч-

ної безпеки;
Fінф.с — оцінка інформаційної складової економічної безпеки;
Fек.с — оцінка екологічної складової економічної безпеки;
Fп-п.с — оцінка політико-правової складової економічної без-

пеки;
Fс.с. — оцінка силової складової економічної безпеки.
На основі проведених розрахунків аналізують чутливість за-

гального показника до реалізації найімовірніших загроз і визна-
чають коефіцієнти еластичності для кожної складової. Потім фор-
мують систему забезпечення економічної безпеки підприємства,
функціонування якої повинне базуватися на зміні найвпливові-
ших складових.

Б. Відтворювальний підхід до оцінювання рівня економічної
безпеки підприємства розроблений В. Пономарьовим1. Він базу-
ється на постулаті, що джерелом економічної безпеки підприємс-
тва є його прибуток, тобто підприємство знаходиться в економіч-
                   

1 Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізми забезпе-
чення: [монографія] / Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. — К. : Лібра,
2003. — 280 с. — С. 138—170.
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ній безпеці, якщо його діяльність є прибутковою. Рівень еконо-
мічної безпеки залежить від того, чи має підприємство прибуток,
величина якого достатня для підтримання умов, сприяючих за-
безпеченню економічної безпеки підприємства.

Послідовність оцінювання рівня економічної безпеки підпри-
ємства згідно з цим підходом є такою.

1. Визначається, чи знаходиться підприємство в зоні еконо-
мічної безпеки, тобто чи здатне воно забезпечити просте від-
творення капіталу.

З цією метою проводяться такі розрахунки:
1.1. Визначається нарахована чи планована до нарахування в

певному періоді величина амортизаційних відрахувань (АВ).
1.2. Проводиться коригування АВ за допомогою операції при-

ведення, що дає змогу врахувати вплив інфляції:

)
100
Т

1(АВАВ .* інфл+⋅= , (8.7)

де *АВ  — величина амортизаційних відрахувань, визначена з
урахуванням впливу інфляції (індексації основних фондів), грн;

.Т інфл — темп інфляції по товарній групі, що відповідає якісно-
му складу основних виробничих фондів підприємства, %.

1.3. Визначається різниця між скоригованою і нарахованою
(чи планованою до нарахування) величиною амортизаційних від-
рахувань )(∆ΑΒ :

АВАВАВ * −=∆ . (8.8)

1.4. Розраховується величина чистого прибутку, що залиша-
ється в розпорядженні підприємства, за такою формулою:

Н)ППП(ПП н.ді.дф.до.дрч −+++= , (8.9)

де рчП  — обсяг чистого прибутку підприємства за звітний період,
грн;

н.ді.дф.до.д П,П,П,П  — прибуток відповідно від операційної, фі-
нансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності підприємства
за звітний період, грн;

Н  — загальна сума податків і виплат з балансового прибутку
у звітному періоді, грн.
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1.5. Визначається частка чистого прибутку, яка підлягає реін-
вестуванню (Преінв) за формулою:

розпрчреінв ППП −= , (8.10)

де Прозп — величина прибутку, що підлягає розподілу в розрахун-
ковому періоді на обов’язкові відрахування і формування фонду
споживання, грн.

1.6. Різниця амортизаційних відрахувань і скорегованої вели-
чини амортизації ∆АВ порівнюється з величиною чистого прибут-
ку підприємства, спрямованого на реінвестування (Преінв).

Якщо ∆ΑΒ≥реінвП , тобто нестача коштів для простого відтво-
рення капіталу підприємства може бути поповнена за рахунок
реінвестованої частини чистого прибутку, то таке підприємство
перебуває в економічній безпеці. Якщо ∆ΑΒ<реінвП , то підпри-
ємство знаходиться в стані економічної небезпеки, оскільки не в
змозі забезпечити просте відтворення капіталу.

2. Визначається рівень економічної безпеки підприємства
(Ре.б.п) згідно пропонованого критерію на основі такої формули:

е.б.п
е.б.п І

БІР = , (8.11)

де БІ — брутто-інвестиції (валові інвестиції) підприємства в роз-
рахунковому періоді, грн;

Іе.б.п — інвестиції підприємства в розрахунковому періоді, не-
обхідні для забезпечення його економічної безпеки, грн.

Чим ближче величина цього відношення до 1, тим вищим є рі-
вень економічної безпеки підприємства.

2.1. Величина брутто-інвестицій формується за рахунок реін-
вестованого прибутку, отриманого в розрахунковому періоді і
накопиченому за ряд попередніх періодів, а також запозичених
ресурсів для реалізації заходів по забезпеченню економічної без-
пеки підприємства з урахуванням впливу інфляції. Відповідно
вона може бути розрахована так:

AB)
100
КС(1КРРНМРПБІ реінв ∆−−⋅++= , (8.12)

де реінвП  —  обсяг реінвестованого прибутку в розрахунковому
періоді, грн; РНМР  — реінвестовані накопичення минулих років,
грн;
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КР  —  величина кредиту банку, що відповідає розрахунковому
періоду, грн;

КС  — кредитна ставка банку за довгостроковими кредита-
ми, %.

2.2. У структуру інвестицій, що необхідні для забезпечення
економічної безпеки підприємства, включаються:

• інвестиції, які спрямовуються на підтримку процесу адапта-
ції підприємства до нововведень, оскільки саме вимоги ринку
змушують підприємство шукати і впроваджувати нововведення,
які будуть сприяти зростанню його прибутку;

• інвестиції, спрямовані на мінімізацію витрат підприємства
(наприклад, інвестиції, призначені для поповнення нестачі обо-
ротного капіталу, поліпшення умов зберігання матеріальних ре-
сурсів, придбання основних засобів тощо), розширення і дивер-
сифікацію виробництва (на основі показників розроблених на
підприємстві інвестиційних проектів), розширення сфери вико-
ристання послуг інфраструктури ринку.

Отже, величина І  е.б.п розраховується за формулою:

інфрр.дм.вае.б.п ІІІІІ +++= , (8.13)

де інфрр.дм.ва І,І,І,І  — відповідно інвестиції, спрямовані на адапта-
цію підприємства до нововведень; мінімізацію витрат підприємс-
тва; розширення і диверсифікацію виробництва; фінансування
розширення сфери використання послуг організацій інфраструк-
тури ринку.

3. Узагальнення і якісна інтерпретація рівня економічної без-
пеки підприємства, розрахованого на основі формули (8.11), про-
водиться із застосуванням умов, наведених у табл. 8.5.

Таблиця 8.5
ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Рівень
економічної
безпеки

Величина
рівня економіч-
ної безпеки

Характеристика стану підприємства
за рівнями його економічної безпеки

Підтриму-
вальний до 0,05

нестійкість економічної безпеки. Під-
приємство знаходиться на межі еконо-
мічної безпеки, оскільки у разі незнач-
ного зниження прибутку може її втра-
тити
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Закінчення табл. 8.5
Рівень

економічної
безпеки

Величина
рівня економіч-
ної безпеки

Характеристика стану підприємства
за рівнями його економічної безпеки

Мінімальний 0,06—0,10
підприємство перебуває в економічній
безпеці й спроможне в найближчий рік-
два її підтримувати

Дуже низький 0,11—0,19

обсяг інвестиційної підтримки умов, що
забезпечують економічну безпеку під-
приємства, дає змогу зберегти займану
ринкову позицію в поточному періоді,
але ставить її під загрозу в найближчій
перспективі

Низький 0,2—0,29

обсяг інвестиційної підтримки умов, що
забезпечують економічну безпеку під-
приємства, дає змогу зберегти займану
ринкову позицію в поточному періоді і у
найближчій (рік-два) перспективі

Середній 0,3—0,49

обсяг інвестиційної підтримки умов, що
забезпечують економічну безпеку під-
приємства, дає змогу зберегти займану
ринкову позицію в поточному періоді і у
середній (два-чотири роки) перспективі,
а також закласти фундамент формуван-
ня конкурентних переваг

Високий 0,5—0,7

інвестиційна підтримка умов, що забез-
печують економічну безпеку підприємс-
тва, здійснюється з урахуванням вимог
ринку, що дає змогу зберігати стратегіч-
ні позиції підприємства на ринку, мати
істотні конкурентні переваги

Дуже високий понад 0,7

інвестиційна підтримка умов, що забез-
печують економічну безпеку підприємст-
ва, здійснюється з урахуванням практич-
но всіх вимог ринку, що дає змогу під-
приємству мати значні конкурентні пе-
реваги стратегічного характеру і стати
лідером ринку (чи галузі)

 Приклад 8.1
На основі даних, наведених у табл. 8.6, необхідно визначити

рівень економічної безпеки ПП «Альфа», ДП «Альтазар» і
ТОВ »Зоряна».
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Таблиця 8.6
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ

РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ (ДАНІ УМОВНІ)

Підприємство
№
з/п Показник ПП

«Альфа»
ДП

«Альта-
зар»

ТОВ
«Зоряна»

1 Амортизаційні відрахування,
тис. грн 162,0 856,2 525,5

2 Темп інфляції за рік, % 12,0 12,0 12,0

3
Чистий прибуток, що спрямо-
вується на реінвестування в по-
точному році, тис. грн

84,5 1385,0 510,6

4 Реінвестовані накопичення ми-
нулих років, тис. грн — 90,6 150,0

5
Кредити банку в розрахунку на
рік (з урахуванням сплати про-
центів), тис. грн

— 100,0 —

6
Обсяг інвестицій, необхідних
для впровадження нововведень,
тис. грн

95,6 645,2 455,2

7
Обсяг інвестицій, необхідних
для мінімізації витрат підпри-
ємства, тис. грн

48,5 1235 689,5

8
Обсяг інвестицій, необхідних
для розширення і диверсифіка-
ції виробництва, тис. грн

68,9 1612,5 978,8

9
Обсяг інвестицій, необхідних
для розширення сфери викори-
стання послуг ринкової інфра-
структури, тис. грн

86,3 895,5 344,1

Розрахунок

10
Скорегована величина аморти-
заційних відрахувань (АВ’), тис.
грн: (р. 1 × (1 + р. 2 / 100))

181,4 958,9 588,6

11
Різниця скорегованої і нарахо-
ваної величини амортизаційних
відрахувань (∆АВ), тис. грн:
(р. 10 — р. 1)

19,4 102,7 63,1

12 Брутто-інвестиції (БІ), тис. грн:
(р. 3 + р. 4 + р. 5 — р. 11) 65,1 1472,9 597,5
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Закінчення табл. 8.6

Підприємство
№
з/п Показник ПП

«Альфа»
ДП

«Альта-
зар»

ТОВ
«Зоряна»

13
Інвестиції, спрямовані на забез-
печення економічної безпеки
підприємства (Іе.б.п), тис. грн:
(р. 6 + р. 7 + р. 8 + р. 9)

299,3 4388,2 2467,6

14 Рівень економічної безпеки під-
приємства: (р. 12 / р. 13) 0,22 0,34 0,24

Як показують проведені розрахунки, всі три підприємства
знаходяться в зоні економічної безпеки, оскільки величина їх
реінвестованого прибутку (р. 3) перевищує різницю нарахованої і
скорегованої величини амортизаційних відрахувань (р. 11). Од-
нак, при цьому ПП «Альфа» і ТОВ «Зоряна» мають низький рі-
вень економічної безпеки (0,22 і 0,24, відповідно), а ДП «Альта-
зар» — середній (0,34).

В. Методика багатовекторного оцінювання рівня економіч-
ної безпеки підприємства розроблена С. Ілляшенком1.

На думку автора цієї методики, складові економічної безпеки
підприємства варто поділяти на внутрішньовиробничі та позави-
робничі.

До внутрішньовиробничих він відносить фінансову, інтелек-
туальну і кадрову, технологічну, правову, інформаційну та сило-
ву безпеки. До позавиробничих — ринкову, інтерфейсну та еко-
логічну.

Оцінювання загального рівня економічної безпеки підприємст-
ва пропонується проводити на основі визначення рівня економіч-
ної безпеки підприємства за кожною з наведених складових з на-
ступним зведенням часткових оцінок в один інтегрований показ-
ник.

Послідовність реалізації цієї методики є такою.
1. Оцінюється рівень фінансової безпеки підприємства.
Рівень фінансової безпеки підприємства визначається на осно-

ві показників фінансової стійкості. Залежно від значень оціноч-
                   

1 Ілляшенко С. М. Економічний ризик: [навч. посіб.] / Ілляшенко С. М. — [2-ге вид.,
доп. і перероб.]. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 220 с. — С. 146—163.
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них показників виділяються чотири типи фінансової стійкості,
кожному з яких відповідає певний рівень фінансової безпеки під-
приємства (табл. 8.7).

Таблиця 8.7
ТИПИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Тип фінансової
стійкості Загальна характеристика

Абсолютна
стійкість

власні оборотні кошти забезпечують формування запасів
і витрат, тобто підприємство зовсім не залежить від зов-
нішніх джерел

Нормальний
фінансовий стан

запаси і витрати забезпечуються сумою власних оборот-
них коштів та довгостроковими позиковими джерелами,
що гарантує підприємству платоспроможність

Нестійкий
фінансовий стан

запаси і витрати забезпечуються за рахунок власних
оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та
короткостроковими кредитами і позиками, тобто за ра-
хунок усіх основних джерел формування запасів і ви-
трат. Такий стан характеризується порушенням плато-
спроможності, за якого зберігається можливість віднов-
лення рівноваги через поповнення джерел власних кош-
тів

Кризовий
фінансовий стан

запаси і витрати не забезпечуються джерелами їх фор-
мування, а грошові кошти, поточні фінансові інвестиції
та дебіторська заборгованість не покривають навіть кре-
диторської заборгованості та прострочених зобов’язань.
У такому разі підприємство перебуває на межі банкрут-
ства

2. Оцінюється рівень інтелектуальної безпеки підприємства.
Для оцінювання рівня інтелектуальної безпеки передусім роз-

раховуються такі показники (коефіцієнти):
• плинність працівників високої кваліфікації — розраховуєть-

ся як відношення чисельності працівників, що звільнилися, до за-
гальної чисельності працівників цієї кваліфікації;

• частка інженерно-технічних працівників — розраховується
як відношення їх чисельності до всієї чисельності працівників;

• показник винахідницької (раціоналізаторської) активності —
визначається як відношення кількості винаходів (рацпропозицій)
до чисельності всіх або інженерно-технічних працівників;
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• показник освітнього рівня — визначається як відношення
чисельності осіб, що мають вищу (спеціальну) освіту відповідно
до профілю діяльності підприємства до загальної чисельності пра-
цівників.

Ці й інші показники (коефіцієнти), що можуть характеризува-
ти інтелектуальну безпеку підприємства, порівнюють із показни-
ками інших підприємств або аналізують у динаміці. Значення
окремих показників зводять в інтегрований показник за такою
формулою:

i

n

і
i B)1(П

1
інтел ⋅δ−=∑

=
, (8.14)

де n — кількість показників;
Bi — коефіцієнт значущості і-го показника;
δі — відносна оцінка і-го показника;
δі розраховується за такими правилами:

maxП
П і

і =δ , якщо більше значення показника є кращим;

або

i
і П

Пmin=δ , якщо менше значення показника є кращим,

де Пі — значення і-го показника;
Пmin — найменше значення показника (коефіцієнта) із усієї кіль-

кості порівнюваних підприємств (або за весь аналізований період
для одного підприємства);

Пmax — найбільше значення показника (коефіцієнта) із усієї
кількості порівнюваних підприємств (або за весь аналізований
період для одного підприємства).

Аналогічні розрахунки здійснюються для всіх порівнюваних
підприємств (або періодів часу), на основі чого виводиться серед-
нє значення інтегрованого показника )(Псер

інтел  для галузі (ринку)
або ж для конкретного підприємства за ряд років.

Якісна інтерпретація отриманих рівнів інтелектуальної безпе-
ки підприємства проводиться з урахуванням таких правил:

1) якщо сер
інтелінтел П3,1П > , то рівень інтелектуальної безпеки

підприємства є вищим за середній;
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2) якщо сер
інтелінтел

сер
інтел П3,1ПП7,0 ≤≤ , то рівень інтелектуальної

безпеки підприємства є середнім;
3) якщо розраховане для аналізованого підприємства значення

сер
інтелінтел 0,7ПП < , то рівень інтелектуальної безпеки підприємства

є нижчим за середній.
3. Оцінюється рівень кадрової безпеки підприємства.
Визначення рівня кадрової складової економічної безпеки

підприємства проводиться аналогічно викладеному вище, змі-
нюючи лише склад показників (див. п. 4.4). Також часто при роз-
рахунках показники інтелектуальної і кадрової безпеки підпри-
ємства об’єднують в одну групу.

4. Оцінюється рівень технологічної безпеки підприємства.
Показники рівня технологічної безпеки можуть бути розра-

ховані аналогічно двом попереднім складовим, однак склад по-
казників буде іншим.

Здебільшого прийнято застосовувати, принаймні, такі показ-
ники:

• рівень прогресивності технологій, що розраховується як від-
ношення кількості використовуваних прогресивних сучасних тех-
нологій до загальної кількості технологій на підприємстві;

• рівень прогресивності продукції, що розраховується як відно-
шення кількості найменувань вироблених нових видів продукції
(на рівні кращих зразків серед підприємств, що працюють на кон-
кретному ринку) до загальної кількості найменувань продукції;

• рівень технологічного потенціалу, що розраховується як
частка технічних і технологічних рішень на рівні винаходів у за-
гальній кількості нових рішень, використовуваних у виробничо-
му процесі, тощо.

5. Оцінюється рівень правової безпеки підприємства.
Рівень правової безпеки визначається через відношення втрат,

понесених підприємством (як реальних, так і у вигляді упущеної
вигоди) внаслідок порушення правових норм (наприклад, виплат
за позовами через порушення юридичних норм і прав), і загаль-
ного розміру відвернених юридичною службою підприємства
втрат.

Для оцінювання рівня правової безпеки підприємства пропо-
нується така шкала:

1) втрат немає — абсолютна правова безпека;
2) частка втрат становить: 0—25 % — нормальна правова без-

пека;
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3) частка втрат становить: 26—50 % — нестабільний стан;
4) частка втрат становить: 51—75 % — критичний стан;
5) частка втрат становить: 76—100 % — кризовий стан.
6. Оцінюється рівень інформаційної безпеки підприємства.
Рівень цієї складової економічної безпеки визначається част-

кою неповної, неточної й суперечливої інформації, яка викорис-
товується в процесі прийняття управлінських рішень.

Як показники рівня інформаційної безпеки можуть бути ви-
користані такі коефіцієнти:

• коефіцієнт повноти інформації (kп), який розраховують як
відношення обсягу інформації, наявної в розпорядженні особи,
що приймає рішення (ОПР), і обсягу інформації, необхідної для
ухвалення обґрунтованого рішення;

• коефіцієнт точності інформації (kт), який обчислюють як
відношення обсягу релевантної інформації до загального обсягу
наявної в розпорядженні ОПР інформації:

• коефіцієнт суперечливості інформації (kс), який визначають
як відношення кількості незалежних свідчень на користь ухва-
лення рішення до загальної кількості незалежних свідчень.

Загальний рівень інформаційної безпеки підприємства може
бути визначений множенням зазначених показників:

стпінфП kkk ⋅⋅= . (8.15)

Якісна інтерпретація рівня інформаційної безпеки підприємс-
тва здійснюється в такий спосіб:

1) якщо Пінф > 0,7 — рівень інформаційної безпеки високий;
2) якщо 0,3 ≤ Пінф < 0,7 — рівень безпеки середній;
3) якщо Пінф < 0,3 — рівень безпеки низький.
7. Оцінюється рівень силової безпеки підприємства.
Рівень цієї складової економічної безпеки підприємства ви-

значається на основі оцінювання ймовірності виникнення загроз
персоналу і майну підприємства та можливих збитків унаслідок
їх впливу.

Рівень ймовірності може бути розрахований як частота нега-
тивних впливів у минулому й поточному періодах діяльності
підприємства, або ж із застосуванням методу експертних оці-
нок.

Визначення рівня силової складової економічної безпеки про-
водиться з урахуванням умов, наведених у табл. 8.8.



351

Таблиця 8.8
РІВНІ СИЛОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Рівень Умови

Високий p ≤ 0,0001
Ут ≈ Вк

p ≤ 0,001
ВД < Ут ≤ В

p < 0,01
Пч < Ут ≤ ВД

p < 0,1
Ут ≤ Пч

Середній
0,0001 < p ≤
≤ 0,001
Ут ≈ Вк

0,001 < p ≤
≤ 0,01

ВД < Ут ≤ В
0,01< p ≤ 0,1
Пч < Ут ≤ ВД

0,1< p ≤ 0,2
Ут < Пч

Низький p > 0,001
Ут = Вк

p > 0,01
ВД < Ут ≤ В

p > 0,1
Пч < Ут ≤ ВД

p > 0,2
Вк < Ут

Умовні позначення: p — імовірність втрат; Ут — величина мож-
ливих втрат; Вк — власні кошти підприємства; В — виручка від
реалізації продукції; ВД — валовий дохід; Пч — чистий прибу-
ток.

8. Оцінюється рівень ринкової безпеки підприємства.
Оцінювання рівня ринкової безпеки полягає у визначенні сту-

пеня відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприєм-
ства зовнішнім, які генеруються ринковим середовищем. Чинни-
ки ринкового середовища й чинники, що визначають внутрішні
можливості підприємства, як і в методі SWOT-аналізу, поділяють
на дві групи.

Для зовнішнього середовища — можливості й загрози, для
підприємства — сильні й слабкі сторони діяльності. Кожний з
чинників розглядається як свідчення про наявність чи відсутність
загроз ринковій безпеці підприємства.

Вплив чинників на ринкову безпеку підприємства оцінюєть-
ся за допомогою спеціальних коефіцієнтів, які характеризують
ступінь упевненості в тому, що вплив вимірюваних ними чин-
ників збільшує або зменшує рівень економічної безпеки підпри-
ємства.

Коефіцієнти впевненості вимірюються за шкалою від –1 до +1.
При цьому можливості й сильні сторони оцінюють від 0 до +1, а
загрози й слабкі сторони — від –1 до 0. Величину коефіцієнтів
упевненості визначають на підставі минулого досвіду діяльності
або експертним методом. Експертами можуть бути керівники або
провідні фахівці підприємства.

Отримані оцінки послідовно комбінують для отримання гру-
пового показника (до отриманої підсумкової оцінки двох чинни-
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ків додають оцінку наступного чинника й т. д.) на основі таких
формул:

)1(10 iii kkkk −⋅+= + , якщо 0і0 1 >> +ii kk ; (8.16)

))1(( 10 iii kkkk −⋅+−= + , якщо 00 1 << +ii kіk ; (8.17)

1

1
0 ,min(1 +

+

−
+=

іі

іі

kk
kkk , якщо kі і kі + 1 мають різні знаки, (8.18)

де k0 — комбінована оцінка з двох коефіцієнтів упевненості щодо
стану і ступеня впливу на підприємство чинників його внутріш-
нього і зовнішнього середовища; і — порядковий номер частко-
вого коефіцієнта впевненості.

Висновок щодо ринкової складової економічної безпеки під-
приємства здійснюють на основі даних, наведених у табл. 8.9.

Таблиця 8.9
РІВНІ РИНКОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Значення комбінованої оцінки Рівень ринкової безпеки

k0 ≤ — 0,8 кризовий стан

–0,8 < k0 ≤ –0,6 критичний рівень безпеки

–0,6 < k0 ≤ –0,3 передкритичний стан

–0,3 < k0 < +0,3 ситуація невизначеності

0,3 ≤ k0 < +0,6 нестійкий стан

0,6 ≤ k0 < +0,8 нормальний рівень безпеки

k0 ≥ + 0,8 абсолютна безпека

9. Оцінюється рівень інтерфейсної складової економічної без-
пеки підприємства. Інтерфейсна складова характеризує надій-
ність взаємодії підприємства з економічними контрагентами.
Загрозами цієї складової є можливі непередбачені зміни умов
взаємодії (аж до розриву відносин) з економічними контрагента-
ми: постачальниками, торговельними і збутовими посередника-
ми, інвесторами, споживачами тощо.
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Оцінювання рівня інтерфейсної безпеки підприємства здійс-
нюється на основі діагностики надійності кожного з контрагентів
за комплексом критеріїв, приклад яких наведено в табл. 8.10.

Таблиця 8.10
СИТУАЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРАГЕНТА

Порядкова шкала

Критерій

то
чн
о

ві
дп
ов
ід
ає

йм
ов
ір
но

ві
дп
ов
ід
ає

не
ви
зн
ач
ен
о

йм
ов
ір
но

не
 в
ід
по
ві
да
є

то
чн
о 
не

ві
дп
ов
ід
ає

Імідж 1
Досвід роботи 1
Фінансовий стан 1
Обов’язковість виконання контрактів 1
Тенденції розвитку 1
Економічний потенціал 1
Оцінка в балах 4 3 2 1 0

Перерахування отриманих оцінок за порядковою шкалою у від-
носні показники здійснюється за наступною формулою:

maxR
RRі = , (8.19)

де Rі — відносна оцінка контрагента за і-м критерієм; R — оцінка
проти мітки «1» у колонці кожного критерію; Rmax — максималь-
но можливе значення показника (для розглянутої табл. 8.10 —
це 4).

Сукупну оцінку надійності j-го контрагента визначають за фор-
мулою:

ij

n

i
ij bRН ⋅= ∑

=1
, (8.20)

де bij — значущість і-го показника для j-го контрагента.
Зведення оцінок, отриманих по всіх контрагентах в один по-

казник (Нзаг), проводиться на основі середньоарифметичної (або
середньоарифметичної зваженої, якщо вагомості контрагентів від-
різняються).
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Залежно від значення Нзаг виділяють такі рівні інтерфейсної
безпеки:

Нзаг = 1 — абсолютна безпека;
0,75 ≤ Нзаг <1 — нормальна безпека;
0,5 ≤ Нзаг < 0,75 — нестабільний стан;
0,25 ≤ Нзаг < 0,5 — критичний стан;
0 ≤ Нзаг < 0,25 — кризовий стан.

10. Оцінюється рівень екологічної безпеки підприємства.
Рівень екологічної безпеки підприємства визначається як се-

редня величина окремих показників:

гр.пов

пов
пов

гр.вод

вод
вд

зв
зв

ен
ен

л
лекол (

5
1П

Z
Z

k
Z
Z

k
S

S
k

S
S

k
S
S

k ++++⋅= , (8.21)

де S — площа території, яку використовує підприємство; Sл —
площа ушкоджень ландшафту; Sен — площа енергетично забруд-
неної території; Sзв — площа, зайнята під звалища; Zвод — фактич-
на концентрація забруднюючих речовин у воді; Zгр.вод — гранич-
но допустима концентрація забруднюючих речовин у воді; Zпов —
фактична концентрація забруднюючих речовин у повітрі; Zгр.пов —
гранично допустима концентрація забруднюючих речовин у по-
вітрі; kл — коефіцієнт, що враховує ступінь ушкодження ланд-
шафту; kен — коефіцієнт, що враховує інтенсивність енергетично-
го забруднення; kзв —  коефіцієнт, що враховує небезпеку речовин
у відходах; kвод — коефіцієнт, що враховує небезпеку речовин у
воді; kпов — коефіцієнт, що враховує небезпеку речовин у повітрі.

Якісна інтерпретація рівня екологічної безпеки підприємства
здійснюється в такий спосіб:

1) якщо Пекол = 0 — абсолютна екологічна безпека;
2) якщо 0 < Пекол ≤ 0,25 — нормальна екологічна безпека;
3) якщо 0,25 < Пекол ≤ 0,50 — нестійкий екологічний стан;
4) якщо 0,50 < Пекол ≤ 0,75 — критичний рівень екологічної

безпеки;
5) якщо Пекол > 0,75 — екологічна криза.
11. Рівні кожної складової економічної безпеки підприємства,

розраховані на попередніх етапах, переводяться у відносні показ-
ники за такою формулою:

i
i

i n
N

О ⋅= 1 , (8.22)

де Оi — відносна оцінка і-ї складової економічної безпеки під-
приємства; Ni — кількість рівнів і-ї складової економічної безпеки;
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ni — номер розрахованого рівня безпеки і-ї складової, рахую-
чи від самого нижчого включно.

11. Визначаються коефіцієнти значущості bі кожної зі скла-
дових економічної безпеки.

12. Розраховується інтегрований показник рівня економічної
безпеки підприємства як середньозважена величина її складових
за такою формулою:

і

n

і
і bОР ⋅= ∑

=1
е.б.п . (8.23)

Цей показник може набувати значення від нуля до одиниці.
Чим ближчим до одиниці є величина показника Ре.б.п., тим вищим
є рівень економічної безпеки підприємства.

 Приклад 8.2
На основі даних, наведених у табл. 8.11, необхідно визначити

рівень економічної безпеки ПП «Злагода», ТОВ «Крокус» і ТОВ
«Фанті».

  Розв’язання
1. Переведемо якісні рівні кожної зі складових економічної

безпеки підприємств у відносні показники із застосуванням фор-
мули (8.22). Наприклад, відносна оцінка фінансової складової
економічної безпеки ПП «Злагода» буде розрахована так:

75,03
4
1

1 =⋅=О .

Результати розрахунків відносних оцінок за всіма складови-
ми економічної безпеки всіх трьох підприємств наведено в
табл. 8.12.

Таблиця 8.11
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ

РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ (ДАНІ УМОВНІ)

Фактичний якісний рівень
економічної безпеки (ni)

№
з/п

Складова
економічної
безпеки

підприємства

Коефіцієнт
вагомості (bі)

Макси-
мальний
рівень (Ni)

ПП
«Злаго-
да»

ТОВ
«Кро-
кус»

ТОВ
«Фанті»

1 Фінансова 0,13 4 3 2 3

2 Інтелектуальна 0,12 3 2 3 1

3 Кадрова 0,11 3 2 3 2
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Закінчення табл. 8.11
Фактичний якісний рівень
економічної безпеки (ni)

№
з/п

Складова
економічної
безпеки

підприємства

Коефіцієнт
вагомості (bі)

Макси-
мальний
рівень (Ni) ПП

«Злаго-
да»

ТОВ
«Кро-
кус»

ТОВ
«Фанті»

4 Технологічна 0,09 3 3 2 2
5 Правова 0,07 5 3 4 2
6 Інформаційна 0,13 3 3 2 1
7 Силова 0,10 3 3 3 3
8 Ринкова 0,10 7 5 4 6
9 Інтерфейсна 0,10 5 5 4 3

10 Екологічна 0,05 5 4 5 4

2. Визначаємо з урахуванням коефіцієнтів значущості інтег-
ровані показники економічної безпеки підприємств:

ПП «Злагода»: Ре.б.п = 0,75 · 0,13 + 0,67 · 0,12 + 0,67 · 0,11 +
+ 1,0·0,09 + 0,6 · 0,07 + 1,0 · 0,13 + 1,0 · 0,1 + 0,71 · 0,1 + 1,0 · 0,1 +
+ 0,8 · 0,05 = 0,825.

ТОВ «Крокус»:Ре.б.п = 0,5 · 0,13 + 1,0 · 0,12 + 1,0 · 0,11 + 0,67 ·
· 0,09 + 0,8 · 0,07 + 0,67 · 0,13 + 1,0 · 0,1 + 0,57 · 0,1 + 0,8 · 0,1 +
+ 1,0·0,05 = 0,785.

ТОВ «Фанті»: Ре.б.п = 0,75 · 0,13 + 0,33 · 0,12 + 0,67 · 0,11 + 0,67 ·
· 0,09 + 0,4 · 0,07 + 0,33 · 0,13 + 1,0 · 0,1 + 0,86 · 0,1 + 0,6 · 0,1 +0,8 ·
· 0,05 = 0,628.

Таблиця 8.12
ВІДНОСНІ ОЦІНКИ СКЛАДОВИХ

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Відносна оцінка складової
економічної безпеки (Оi)№

з/п
Складова економічної безпеки

підприємства ПП
«Злагода»

ТОВ
«Крокус»

ТОВ
«Фанті»

1 Фінансова 0,75 0,50 0,75

2 Інтелектуальна 0,67 1,00 0,33

3 Кадрова 0,67 1,00 0,67

4 Технологічна 1,00 0,67 0,67
5 Правова 0,60 0,80 0,4
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Закінчення табл. 8.12
Відносна оцінка складової
економічної безпеки (Оi)№

з/п
Складова економічної безпеки

підприємства ПП
«Злагода»

ТОВ
«Крокус»

ТОВ
«Фанті»

6 Інформаційна 1,00 0,67 0,33
7 Силова 1,00 1,00 1,00
8 Ринкова 0,71 0,57 0,86
9 Інтерфейсна 1,00 0,80 0,60

10 Екологічна 0,80 1,00 0,80

Отже, згідно з розрахунками, високий рівень економічної без-
пеки мають ПП «Злагода» та ТОВ «Фанті». Рівень економічної
безпеки ТОВ «Крокус» є вищим за середній(див. табл. 8.5).

Г. Методика функціонального аналізу рівня економічної
безпеки підприємства розроблена фахівцями Російської еконо-
мічної академії ім. Г. В. Плеханова1.

Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства пропо-
нується здійснювати на підставі визначення сукупного критерію
економічної безпеки підприємства, який розраховується на осно-
ві експертних оцінок за частковими функціональними критеріями
економічної безпеки підприємства.

Часткові функціональні критерії характеризують ефективність
проведених підприємством заходів щодо попередження негатив-
ного впливу загроз і обчислюються як відношення розміру від-
вернених збитків за кожною функціональною складовіою еконо-
мічної безпеки підприємства до суми витрат на вжиття заходів
щодо запобігання збитків від негативних впливів і загального по-
несеного збитку за цією складовою.

Такому розрахунку часткового функціонального критерію від-
повідає формула:

max
ЗВ

З

завд

відв →
+

=іk , (8.24)

де ki — значення окремого (часткового) критерію за і-ю функціо-
нальною складовою;

Звідв — сукупний відвернений збиток за функціональною скла-
довою;
                   

1 Основы экономической безопасности. (Государство, регион, предприятие, лич-
ность) / Под ред. Е. А. Олейникова. — М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. —
228 с. — С. 143—150.
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В — сумарні витрати в аналізованому періоді на вжиття захо-
дів щодо запобігання збитків від негативних впливів за функціо-
нальною складовою;
Ззавд — загальний завданий збиток за функціональною складо-

вою економічної безпеки підприємства.
Аналізуючи формулу (8.24), можна дійти висновку, що част-

кові функціональні критерії можуть набувати значень від нуля до
плюс нескінченності.

Сукупний критерій економічної безпеки підприємства (Ке.б)
визначається зважуванням і підсумовуванням часткових функ-
ціональних критеріїв за формулою:

i

n

і
і dk ⋅=∑

=1
е.бК , (8.25)

де di — коефіцієнт значущості і-ї функціональної складової;
n — кількість функціональних складових економічної безпеки

підприємства.
Для зручності і наочності розрахунки Ке.б можуть проводитися

в табличній формі, яку схематично наведено в табл. 8.13.
Таблиця 8.13

МАТРИЦЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СУКУПНОГО КРИТЕРІЮ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Функціональна складова

Показник

фі
на
нс
ов
а

ін
те
ле
кт
уа
ль
на

і к
ад
ро
ва

те
хн
ік
о-

те
хн
ол
ог
іч
на

по
лі
ти
ко

-
пр
ав
ов
а

ін
фо

рм
ац
ій
на

ек
ол
ог
іч
на

си
ло
ва

ус
ьо
го

Значення часткових функціональ-
них критеріїв (ki)
Значущість функціональних скла-
дових (di)
Сукупний критерій економічної безпеки підприємства (Ке.б)

Значущість функціональних складових економічної безпеки
визначається на підставі оцінювання частки збитків за функціо-
нальними складовими в сукупних збитках підприємства від ре-
алізації загроз (табл. 8.14).
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Таблиця 8.14
СХЕМА РОЗРАХУНКУ КОЕФІЦІЄНТІВ ЗНАЧУЩОСТІ

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Тип збиткуФункціональна
складова економічної

безпеки
підприємства очікуваний відвер-

нений завданий сукупність
збитків

Коефіцієнти
значущості

(6 = (2 + 3 + 4) /
підсумок 5)

Фінансова
Інтелектуальна
і кадрова
Техніко-
технологічна
Політико-правова
Екологічна
Інформаційна
Силова
Разом

Аналіз досвіду діяльності понад 50 підприємств Росії дозво-
лив встановити типові значення коефіцієнтів значущості окремих
функціональних складових економічної безпеки підприємств різ-
них галузей економіки. Їх значення наведено в табл. 8.15.

Таблиця 8.15
КОЕФІЦІЄНТИ ЗНАЧУЩОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

Галузь економіки Типові значення коефіцієнтів значущості
функціональних складових
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ї
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го

Промисловість 0,2 0,2 0,2 0,1 0,15 0,1 0,05 1
Сільське господарство 0,2 0,1 0,3 0,1 0,05 0,2 0,05 1
Торгівля 0,3 0,1 0,15 0,1 0,2 0,05 0,1 1
Фінансова сфера 0,2 0,2 0,1 0,15 0,2 0,05 0,1 1

Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства здійсню-
ється через порівняння розрахованої величини Kе.б із отриманими
раніше значеннями цього показника по підприємству, що аналі-
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зується, а також (якщо це можливо) з розрахованими його зна-
ченнями для аналогічних підприємств цієї галузі економіки.

Крім того, зіставляються поточні і попередні оцінки часткових
функціональних критеріїв економічної безпеки підприємства і
з’ясовується вплив зміни величин функціональних складових еко-
номічної безпеки на зміну значення Kе.б.

Після розрахунку впливу функціональних складових на зміну
Kе.б здійснюється функціональний аналіз заходів щодо забезпе-
чення необхідного рівня економічної безпеки за окремими скла-
довими, схему якого зображено на рис. 8.4.

1. Визначення структури негативних впливів по кожній функціональній
складовій економічної безпеки підприємства. Виділення об’єктивних

і суб’єктивних впливів

2. Формування переліку заходів по кожній функціональній складовій,
які були вжиті підприємством до моменту проведення оцінювання рівня

його економічної безпеки з метою усунення негативних впливів

3. Оцінювання ефективності здійснених заходів з точки зору нейтралізації
конкретних негативних впливів по кожній функціональній складовій

економічної безпеки підприємства

4. Визначення причин недостатньої ефективності заходів, здійснених
для подолання вже наявних і можливих негативних впливів. Виявлення
відповідальних за низьку ефективність здійснення прийнятих заходів

5. Виявлення не усунених та очікуваних негативних впливів на рівень
економічної безпеки підприємства в майбутньому

6. Опрацювання рекомендацій щодо усунення існуючих і запобігання
можливим негативним впливам на економічну безпеку

7. Оцінювання вартості кожного з пропонованих заходів щодо усунення
негативних впливів на рівень економічної безпеки та визначення

відповідальних за їх здійснення

Рис. 8.4. Алгоритм проведення функціонального аналізу заходів
щодо забезпечення необхідного рівня економічної безпеки підприємства

Результати функціонального аналізу рекомендується оформ-
лювати у вигляді спеціальної таблиці-карти (табл. 8.16).
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Заповнюючи таку таблицю, негативні явища, що впливають
одразу на кілька функціональних складових економічної безпеки,
ураховують окремо для кожної з них. При цьому збитки і ефекти
також розподіляються на відповідні складові, а вартість заходів,
які повторюються стосовно різних функціональних складових,
враховуються в бюджеті лише один раз.

Методика функціонального аналізу дозволяє діагностувати рі-
вень економічної безпеки підприємства не лише в розрізі функціо-
нальних його складових, а й у розрізі окремих структурних під-
розділів, відповідальних за реалізацію заходів щодо попереджен-
ня та усунення загроз діяльності підприємства.

Оцінювання ефективності діяльності структурних підрозділів
проводиться на основі спеціально розрахованих показників, які
відображають відношення ефекту від протидії загрозам (різниця
між розмірами відверненого і заподіяного збитку внаслідок нега-
тивного впливу загроз на економічну безпеку підприємства) до
величини передбачених витрат (бюджету) на їх запобігання
(табл. 8.17).

Таблиця 8.17
СХЕМА КАРТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВА

Захід
Відвер-
нений
збиток

Заподіяний
збиток

Структурний
підрозділ

підприємства

Н
ом

ер
фу

нк
ці
он
ал
ьн
ої

ск
ла
до
во
ї

на
зв
а

ва
рт
іс
ть

на
зв
а

ро
зм
ір

зб
ит
ку

на
зв
а

ро
зм
ір

зб
ит
ку

Ефективність
вжитих заходів

9 = (6 – 8) / 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Разом:

Всього:

Отже, методика функціонального аналізу дозволяє дати об’єк-
тивну оцінку ефективності роботи всіх підрозділів підприємства
щодо забезпечення необхідного рівня його економічної безпеки
за всіма функціональними складовими. Це дає змогу правильно
визначати причини виникнення і відповідальних за неефективну
протидію реалізованим загрозам, а також планувати систему за-
ходів щодо попередження вже діючих і очікуваних негативних
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впливів, ефективно плануючи при цьому бюджет підприємства
по структурним підрозділами і функціональними складовими йо-
го економічної безпеки.

 Приклад 8.3
На основі даних щодо часткових функціональних критеріїв

економічної безпеки підприємств ТОВ «Альфа» та ПП «Омега»,
наведених у табл. 8.18, необхідно визначити рівень економічної
безпеки підприємств.

Таблиця 8.18
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ

СУКУПНОГО КРИТЕРІЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
(ДАНІ УМОВНІ)

Функціональні складові
економічної безпеки підприємства

Показник

фі
на
н-

со
ва

ін
те
ле
к-

ту
ал
ьн
а

і к
ад
ро
ва

те
хн
ік
о-

те
хн
ол
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гі
чн
а

по
лі
ти
ко

-
пр
ав
ов
а

ін
фо

рм
а-

ці
йн
а

ек
ол
о-

гі
чн
а

си
ло
ва

Значення часткових
функціональних
критеріїв, коеф:
ТОВ «Альфа»

1,15 0,83 1,23 0,56 0,98 1,22 0,62

ПП «Омега» 0,75 1,95 1,42 1,74 1,65 2,35 1,85
Значущість
функціональних
складових, коеф.

0,2 0,2 0,15 0,1 0,2 0,05 0,1

  Розв’язання
ТОВ «Альфа»: Kе.б = 1,15 · 0,2 + 0,83 · 0,2 + 1,23 · 0,15 + 0,56 ·

· 0,1 + 0,98 · 0,2 + 1,22 · 0,05 + 0,62 · 0,1 = 0,956.
ПП «Омега»: Kе.б = 0,75 · 0,2 + 1,95 · 0,2 + 1,42 · 0,15 + 1,74 ·

· 0,1 + 1,65 · 0,2 + 2,35 · 0,05 + 1,85 · 0,1 = 1,560.
Вищий рівень економічної безпеки має ПП «Омега», що дося-

гається за рахунок високої ефективності діяльності майже в усіх
сферах його економічної безпеки. Недостатньо ефективними є ли-
ше заходи у сфері забезпечення фінансової безпеки підприємства.

ТОВ «Альфа» перебуває в стані економічної небезпеки, оскіль-
ки рівень його сукупного критерію економічної безпеки менший
за одиницю. Це спричинено передусім недостатністю зусиль у
сфері гарантування політико-правової, силової, інтелектуальної і
кадрової безпеки.
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Резюме

Оцінювання рівня економічної безпеки бізнесу проводиться
на основі критеріїв і показників.

Під критерієм економічної безпеки розуміється характеристи-
ка (ознака) на основі якої можна зробити висновок про те, пере-
буває бізнес у стані економічної безпеки чи ні. Критерії розкри-
вають якісну характеристику економічної безпеки, відображаючи
підхід до її оцінювання, тоді як показники — кількісну, дозволя-
ючи безпосередньо оцінювати її рівень.

Спеціально підібрані відповідно до обраного критерію ключо-
ві показники для проведення діагностики рівня економічної без-
пеки бізнесу називаються індикаторами економічної безпеки.

Для науково обґрунтованої діагностики економічної безпеки
формулювання критерію та формування системи індикаторів ма-
ють здійснюватися з урахуванням низки принципів на основі спе-
ціально розроблених методів. Найбільше поширення отримали
методи експертних оцінок та регресійно-кореляційного аналізу.

Визначення стану суб’єктів бізнесу (підприємств) у контексті
їх економічної безпеки (нормальний, передкризовий, кризовий,
критичний) відбувається на основі співвідношення фактичних і
граничних (порогових) значень індикаторів, що характеризують
таку їх кількісну величину, яка окреслює межу між економічно
безпечною і небезпечною зонами функціонування бізнесу.

Забезпечення безперервності та системності діагностики еко-
номічної безпеки бізнесу відбувається за рахунок запровадження
моніторингу, під яким розуміється процес систематичного або
безперервного збору інформації про параметри суб’єкта господа-
рювання та його зовнішнього середовища для виявлення тенден-
цій зміни чинників економічної безпеки.

Інформація, яка необхідна для проведення діагностики поді-
ляється на внутрішню (характеризує стан та динаміку зміни по-
казників діяльності суб’єкта господарювання) та зовнішню (ві-
домості про стан і тенденції розвитку чинників макросередови-
ща, відомості про потенційних і реальних партнерів, конкурентів,
постачальників, покупців, органи державної влади, контактні ау-
диторії та ін.).
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Основними джерелами одержання внутрішньої інформації є
персонал підприємства, планові документи, аналітичні звіти окре-
мих підрозділів, службові записки, висновки аудиторських пере-
вірок, дані бухгалтерської, податкової, статистичної, фінансової,
оперативно-технічної звітності тощо; зовнішньої — органи дер-
жавної влади та управління, комерційні структури (банки, поста-
чальники, споживачі та інші контрагенти, консалтингові компанії
тощо) та фізичні особи.

Слід ураховувати, що зібрана інформація має відповідати пев-
ним вимогам, серед яких варто виділити такі, як цінність для ко-
ристувача, надійність, порівнянність, репрезентативність, повно-
та, точність та інші.

Нагромадження, систематизація, узагальнення та збереження
зібраної інформації відбувається в спеціально створюваних базах
даних, під якими розуміється впорядкований масив структурова-
ної інформації, необхідної для проведення діагностики економіч-
ної безпеки бізнесу.

Управління економічною безпекою бізнесу (підприємства) не-
можливе без проведення комплексного оцінювання її рівня. Се-
ред існуючих методичних підходів, що мають комплексний ха-
рактер, можна передусім відмітити інтегрований індикаторний
підхід, відтворювальний підхід, методику багатовекторного оці-
нювання та методику функціонального аналізу економічної без-
пеки підприємства.

Кожний з цих підходів базується на певному критерії еконо-
мічної безпеки, використовує спеціально сформовану систему
показників та має чітку послідовність етапів проведення необхід-
них розрахунків.

Терміни і поняття

 критерії економічної безпеки;
 індикатори економічної безпеки;
 граничні значення індикаторів;
 моніторинг економічної безпеки;
 джерела, види та вимоги до інформації;
 база даних;
 інтегрований індикаторний підхід;
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 відтворювальний підхід;
 методика багатовекторного оцінювання;
 методика функціонального аналізу рівня економічної безпеки.

Питання для перевірки знань

1. Розкрийте сутність, види та методичні підходи до виокрем-
лення критеріїв і індикаторів економічної безпеки бізнесу.

2. Які існують стани економічної безпеки суб’єкта господарю-
вання (підприємства)?

3. Охарактеризуйте сутність та цілі моніторингу економічної
безпеки.

4. Назвіть види та джерела інформації, необхідної для прове-
дення діагностики економічної безпеки бізнесу.

5. Які основні вимоги до якості зібраної інформації?
6. У чому полягає необхідність створення інформаційних баз

даних з точки зору забезпечення економічної безпеки суб’єктів
господарювання?

7. Докладно розкрийте зміст інтегрованого індикаторного під-
ходу до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства.

8. Назвіть основні етапи реалізації відтворювального підходу
до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства.

9. Розкрийте зміст і основні етапи реалізації методики багато-
векторного оцінювання рівня економічної безпеки підприємства.

10. Поняття, завдання та алгоритм функціонального аналізу рів-
ня економічної безпеки підприємства.

Завдання для індивідуальної роботи

1. З використанням джерел внутрішньої інформації, наведе-
них у табл. 8.2, необхідно сформувати перелік реальних показни-
ків (індикаторів) економічної безпеки суб’єкта господарювання в
розрізі кожної з їх груп (див. табл. 8.1).

2. З урахуванням результатів виконання першого завдання об-
ґрунтуйте можливості визначення граничних значень сформова-
них індикаторів економічної безпеки бізнесу.
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3. На основі ґрунтовного аналізу змісту методик комплексно-
го оцінювання рівня економічної безпеки підприємства визначте
їх переваги і недоліки.

4. З використанням інформації про діяльність підприємства
(на якому Ви працюєте, проходили практику чи яке є інформа-
ційним об’єктом виконання магістерської роботи) складіть карту
функціонального аналізу його економічної безпеки (див. табл. 8.16).
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

БІЗНЕСУ

Тільки ті засоби по забез-
печенню безпеки гарні, на-
дійні і довговічні, які за-
лежать від вас самих і від
вашої власної енергії

(Ніколо Макіавелі)

1.1. Зміст і завдання системи управління економіч-
ною безпекою бізнесу.
1.2. Служба безпеки підприємства: сутність, струк-
тура та завдання.
1.3. Організація діяльності служби безпеки на під-
приємстві.
1.4. Оцінювання ефективності функціонування служ-
би безпеки підприємства

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

 Вивчивши матеріал цього розділу, ви будете ЗНАТИ:

 сутність, завдання й основні складові системи управлін-
ня економічною безпекою бізнесу;

 основні підходи до організації системи безпеки бізнесу;
 завдання, функції та структуру служби безпеки підпри-

ємства;
 основні функції і завдання окремих підрозділів служби

безпеки;
 порядок організації діяльності служби безпеки;
 існуючі підходи до оцінювання ефективності функціо-

нування служби безпеки підприємства,

9
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 а також УМІТИ:

 обґрунтовувати перелік об’єктів, суб’єктів, а також фор-
мувати політику, концепцію та механізм управління безпе-
кою бізнесу;

 розробляти прийнятну стратегію безпеки бізнесу;
 визначати характер побудови служби безпеки підприєм-

ства залежно від особливостей його діяльності;
 організовувати діяльність служби безпеки на підприєм-

стві;
 оцінювати ефективність діяльності служби безпеки та її

окремих підрозділів.

9.1. Зміст і завдання системи управління
економічною безпекою бізнесу

Забезпечення економічної безпеки бізнесу вимагає постійного
прогнозування можливих загроз його функціонуванню і на цій
основі обґрунтування і реалізації найраціональніших форм, мето-
дів, способів і засобів захисту бізнесу від їх негативного впливу.
Найбільший ефект досягається тоді, коли всі засоби, методи і за-
ходи, які використовуються, об’єднуються в єдиний цілісний ме-
ханізм — систему управління економічною безпекою бізнесу,
функціонування якої спрямовується на комплексний захист інте-
ресів, видів діяльності, структурних підрозділів і ресурсів суб’єк-
та господарювання, що забезпечує його ефективне поточне фун-
кціонування та успішний розвиток у майбутньому.

В економічній літературі ще не склалося однозначне, загаль-
ноприйняте розуміння змісту системи управління економічною
безпекою бізнесу.

Так, В. Мак-Мак1 до системи безпеки підприємства відносить
наукову теорію безпеки, політику й стратегію безпеки, засоби й
методи забезпечення безпеки та концепцію безпеки підприємства.

В. Ярочкін визначає систему безпеки фірми як «організовану
сукупність спеціальних органів, засобів, методів і заходів, що за-
                   

1 Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия (организационно-управленчес-
кие и правовые аспекты деятельности) / В. П. Мак-Мак. — М. : Мир безопасности, 1999. —
160 с.
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безпечують захист підприємницької діяльності від внутрішніх і
зовнішніх загроз»1.

Схожої думки притримується і М. Кириллов2, щоправда вва-
жаючи, що до складу системи економічної безпеки входять не
органи (суб’єкти) забезпечення безпеки, а спеціальні процедури,
що, на нашу думку, є не зовсім правильним.

З позицій системного підходу розглядають сутність управлін-
ня економічною безпекою підприємства О. Грунін і С. Грунін та
Л. Шарий, В. Родачін і А. Сошніков.

На думку О. Груніна і С. Груніна, система безпеки підприємст-
ва — це «обмежена множина взаємозалежних елементів, що за-
безпечують безпеку підприємства й досягнення ним цілей бізне-
су»3. До елементів такої системи вони відносять суб’єктів і
об’єкти безпеки, механізм забезпечення безпеки, а також практич-
ні дії із забезпечення безпеки.

Спираючись на вимоги системної методології, Л. Шарий, В. Ро-
дачін і А. Сошніков систему забезпечення безпеки підприємни-
цької діяльності визначають як «взаємопов’язану в єдину ціліс-
ність сукупність спеціальних охоронних органів (сил), напрямів,
форм, методів і засобів протидії загрозам економічних інтересів
бізнесу»4. У змістовному плані цю систему, на їх думку, характе-
ризує комплекс управлінських, страхових, правових, економіч-
них, охоронних, режимних, судово-правових і інших заходів за-
хисту бізнесу від незаконних зазіхань, спрямований на мініміза-
цію або усунення його матеріальних і інших втрат.

Аналізуючи вищенаведені підходи, можна дійти висновку, що
вони не суперечать, а скоріше доповнюють, уточнюють один од-
ного, розкриваючи зміст системи управління економічною безпе-
кою бізнесу з різних методологічних позицій і з різним ступенем
деталізації.

Їх узагальнення дозволяє під системою управління економі-
чною безпекою бізнесу розуміти сукупність взаємопов’язаних і
взаємодіючих елементів, що забезпечують формування і підтри-
мання необхідного рівня його економічної безпеки. Основні скла-
                   

1 Ярочкин В. И. Система безопасности фирмы / Ярочкин В. И. — [3-е изд., перераб. и
доп.]. — М. : Ось-89, 2003. — 352 с. — С. 11—12.

2 Кириллов Н. П. Безопасность предпринимательской деятельности в современной
России: [учеб. пособие] / Кириллов Н. П. — М. : Элит, 2008. — 408 с. — С. 11.

3 Грунин О. А. Экономическая безопасность организации / Грунин О. А., Грунин С. О. —
СПб. : Питер, 2002. — 160 с. — С. 44.

4 Шарый Л. Д. Безопасность предпринимательской деятельности: [учебник] / Ша-
рый Л. Д., Родачин В. М., Сошников А. П. / Под общ. ред. Шарого Л. Д. — М. : ВК,
2005. — 480 с. — С. 64.
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дові системи управління економічною безпекою бізнесу зобра-
жено на рис. 9.1.

Цілі
і завдання Функції Принципи

Механізм
забезпечення

безпеки

Методи ЗасобиЗаходи

Об’єкти
безпеки

Суб’єкти
безпеки

Концепція
безпеки

Стратегія
безпеки

Система управління
економічною безпекою

бізнесу

Політика
безпеки

Рис. 9.1. Складові системи управління економічною безпекою бізнесу

Розглянемо складові системи управління економічною безпе-
кою бізнесу (підприємства) детальніше.

Об’єкт безпеки — це все те, на що спрямовані зусилля із за-
безпечення безпеки. Багатогранність форм господарської діяльнос-
ті підприємства дає змогу виділити такі основні види об’єктів йо-
го безпеки:

• окремі структурні підрозділи та власники підприємства;
• ті чи інші види ресурсів або майна підприємства (персонал,

матеріальні, нематеріальні активи, фінансові кошти, інформація
тощо);

• окремі види діяльності (виробнича, комерційна, постачаль-
ницька, інноваційна, фінансова, управлінська тощо) і процеси на
підприємстві;

• інтереси підприємства в різних сферах його діяльності.
Поділ об’єктів безпеки на різні групи має дещо умовний харак-

тер, оскільки між окремими їх групами нема неперехідних меж.
Наприклад, безпека персоналу може забезпечуватися як загалом
по підприємству, так і в межах певного підрозділу, інтереси під-
приємства можуть стосуватися як підприємства в цілому, так і
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певних видів його діяльності, окремих ресурсів чи підрозділів.
Крім того, для практичних цілей доречною є дальша деталізація
наведених об’єктів безпеки, яка дозволяє на основі виявлення ха-
рактерних особливостей конкретних видів об’єктів безпеки та мож-
ливих загроз їм вдало комбінувати відповідні методи та засоби
забезпечення їх економічної безпеки. Зокрема, на думку А. Одін-
цова1, розширений перелік об’єктів безпеки підприємництва мо-
же бути таким, який наведено на рис. 9.2.

Суб’єктами безпеки є окремі фізичні або юридичні особи, ком-
петентні органи та служби, які реалізують цілі та завдання забез-
печення економічної безпеки бізнесу.
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Рис. 9.2. Деталізована структура об’єктів безпеки підприємництва
                   

1 Одинцов А. А. Защита предпринимательства (экономическая и информационная
безопасность): [учеб. пособие] / Одинцов А. А. — М. : Междунар. отношения, 2003. —
328 с. — С. 48.
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Формування та підтримання необхідного рівня економічної
безпеки бізнесу забезпечують одночасно багато різних суб’єктів,
які, на думку О. Груніна і С. Груніна1 та А. Берлача2, можуть бу-
ти класифіковані за такими ознаками.

1. Залежно від місцезнаходження та підпорядкування:
— окремі працівники та підрозділи, що займаються цією діяль-

ністю безпосередньо на підприємстві;
— зовнішні органи й організації.
2. За безпосередньою участю в процесі забезпечення економіч-

ної безпеки підприємства:
• спеціальні суб’єкти;
• напівспеціальні;
• інші підрозділи та персонал підприємства.
3. Залежно від впливу на об’єкт безпеки:
• прямого призначення;
• непрямого призначення.
4. За легітимністю:
• офіційні органи;
• напівофіційні і кримінальні структури.
5. За формою власності:
• державні органи;
• недержавні органи.
Узагальнення наведеної класифікації суб’єктів безпеки дозво-

ляє виділити дві основні їх групи, які забезпечують економічну
безпеку бізнесу: внутрішні і зовнішні (рис. 9.3).

До першої групи відносяться ті суб’єкти, які входять у структуру
самого підприємства й розв’язують завдання із забезпечення його
безпеки. До складу цієї групи входять спеціальні суб’єкти (служба
безпеки, пожежна команда, рятувальна служба й ін.); напівспеціальні
(юридичний відділ, фінансова служба, медична частина й ін.); весь
інший персонал, що також піклується про безпеку свого підприємства.

До другої групи суб’єктів належать ті, які перебувають поза
межами підприємства й не підпорядковуються його керівництву.
Це насамперед державні органи, які створюють умови забезпе-
чення безпеки підприємства:

• законодавчі органи — приймають закони, що створюють пра-
вову основу діяльності із забезпечення безпеки на рівні держави,
регіону, підприємства й особистості;
                   

1 Грунин О. А. Экономическая безопасность организации / Грунин О. А., Грунин С. О. —
СПб. : Питер, 2002. — 160 с. — С. 46.

2 Берлач А. І. Безпека бізнесу : [навч. посіб.] / Берлач А. І. — К. : Університет
«Україна», 2007. — 280 с. — С. 22—23.
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• органи виконавчої влади — проводять державну політику
безпеки, що деталізує механізм безпеки;

• судові органи — забезпечують дотримання законних прав
підприємства і його працівників;

• державні інститути, що здійснюють охорону кордону, мит-
ний, валютно-експортний, податковий контроль тощо;

• правоохоронні органи, що ведуть боротьбу із правопорушен-
нями та злочинами.

Перша група:
займаються діяльністю із забез-
печення економічної безпеки без-
посередньо на підприємстві і під-
порядковані його керівництву

2) напівспеціалізовані суб’єкти,
частина функцій яких полягає в
забезпеченні економічної безпе-
ки підприємства (відділ марке-
тингу, фінансовий відділ, юри-
дична служба)

3) решта персоналу та інші під-
розділи підприємства, які в ме-
жах своїх повноважень зобов’яза-
ні вживати заходів щодо забезпе-
чення економічної безпеки під-
приємства

1) спеціалізовані суб’єкти, основ-
ним призначенням яких є постій-
на діяльність із забезпечення в
межах власної компетенції еконо-
мічної безпеки підприємства (ра-
да з безпеки, служба безпеки)

Друга група:
зовнішні щодо підприємства органи
та організації, які функціонують са-
мостійно і не підпорядковуються йо-
го керівництву

1) законодавчі органи;
2) органи виконавчої влади;
3) суди;
4) правоохоронні органи;
5) науково-дослідні організації;
6) освітні заклади;
7) охоронні фірми;
8) детективні агентства;
9) аналітичні центри;

10) інформаційні служби;
11) консалтингові компанії;
12) кримінальні структури тощо

Суб’єкти економічної безпеки бізнесу

Рис. 9.3. Суб’єкти забезпечення економічної безпеки бізнесу

Характерною рисою зазначених суб’єктів безпеки є те, що во-
ни покликані гарантувати безпеку всіх без винятку законослух-
няних суб’єктів підприємництва, причому їх діяльність не може
контролюватися окремими підприємствами. Крім того, в ринко-
вій економіці наявні й численні недержавні організації, які здат-
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ні, як правило, на платній основі надавати підприємству послуги
у сфері забезпечення його економічної безпеки:

• науково-дослідні організації і освітні заклади (здійснюють
наукові розробки у сфері економічної безпеки, підготовку фахів-
ців необхідної кваліфікації, проводять консультації тощо);

• охоронні фірми (забезпечують охорону майна та ключових
працівників підприємства);

• детективні агентства (проводять розслідування, виявляють
суб’єктів протиправних дій щодо підприємства та його персоналу
тощо);

• аналітичні центри, інформаційні служби, консалтингові ком-
панії (проводять конкурентну розвідку, здійснюють моніторинг
зовнішнього середовища підприємства, надають інші довідки ін-
формаційного характеру, проводять діагностику рівня економіч-
ної безпеки підприємства, консультують керівництво підприєм-
ства з питань забезпечення його економічної безпеки тощо).

Криміналізація та тінізація господарського життя призвела до
появи суб’єктів забезпечення економічної безпеки підприємств,
діяльність яких знаходиться поза правовим полем України. До
таких відносяться нелегальні (кримінальні) структури, які отри-
мали назву «дахів». Як правило, такі суб’єкти за певну винагоро-
ду забезпечують захист бізнесу від домагань, вимагань, нападів
інших організованих злочинних груп, протидію конкурентам, за-
хист особистої безпеки підприємця; улагоджують суперечки з
партнерами, стягують борги з боржників, лобіюють інтереси під-
приємця на ринку та ін. Зазвичай такі послуги пропонуються
суб’єктам бізнесу, діяльність яких повністю або частково прово-
диться в тіньовому секторі економіки, що є підставою для їх шан-
тажу. Варто зазначити, що з розвитком цивілізованих форм ве-
дення підприємницької діяльності роль цих суб’єктів у забезпе-
ченні економічної безпеки підприємств України буде зменшува-
тися.

Система забезпечення економічної безпеки бізнесу будується
відповідно до розроблюваних стратегій безпеки.

Під стратегією економічної безпеки бізнесу розуміється су-
купність найбільш значимих рішень, спрямованих на забезпечен-
ня прийнятного рівня безпеки його функціонування у довгостро-
ковому періоді.

Стратегія безпеки є різновидом загальних бізнес-стратегій, яка
поєднує в собі ключові довгострокові цілі у сфері забезпечення
економічної безпеки бізнесу і способи їх досягнення. Вона повин-
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на органічно вписуватися в загальну стратегію діяльності бізнесу
і розроблятися одночасно з нею.

Розроблення стратегії безпеки — це постійний, циклічний
процес, основні етапи якого наведено на рис. 9.4.

Місія та цілі
бізнесу

Аналіз
можливостей
та загроз

у зовнішньому
середовищі

Оцінювання
загроз

у внутрішньому
середовищі

Аналіз
стратегічних
альтернатив

Вибір
стратегії
безпеки
бізнесу

Реалізація
стратегії

безпеки бізнесу

Оцінювання
та контроль

стратегії безпеки
бізнесу

Рис. 9.4. Етапи розроблення стратегії безпеки бізнесу

В результаті процесу стратегічного планування можливим є
розроблення різних за характером і змістом стратегій безпеки.
Разом з тим, ґрунтуючись на результатах досліджень, проведених
Г. Клейнером, В. Тамбовцевим і Р. Качаловим1 та Л. Донець і
Н. Ващенко2, залежно від спрямованості варто виділяти такі три
типи стратегій безпеки бізнесу: пасивна, активна (превентивна) і
компенсаційна.

1) пасивна стратегія передбачає необхідність раптово реагу-
вати на реально виниклі загрози діяльності. Тобто в цьому випад-
ку стратегія будується на основі принципу «загроза-відбиття».
Створені (часто поспішно) для розв’язання цього завдання під-
розділи, служби, виділені сили й засоби можуть послабити або
запобігти впливу загроз, однак цілком реальною є ситуація, коли
суб’єкту бізнесу буде нанесений збиток;
                   

1 Клейнер Г. Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии,
безопасность / Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. А., Качалов Р. М.; под общ. ред. С. А. Попо-
ва. — М.: Экономика, 1997. — 288 с. — С. 79.

2 Донець Л. І. Економічна безпека підприємства: [навч. посіб.] / Донець Л. І., Ващен-
ко Н. В. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 240 с. — С. 55.
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2) активна (превентивна) стратегія, яка орієнтована на прог-
нозування, завчасне виявлення існуючих або можливих загроз і
передбачає розроблення заходів, спрямованих на усунення, лікві-
дацію виявлених загроз (якщо це можливо) або попередження
(створення заслону) їх негативного впливу на об’єкти безпеки.
Виділені для вирішення цього завдання фахівці, ресурси, сфор-
мовані підрозділи й служби дозволяють усвідомлено й цілеспря-
мовано проводити роботу з формування сприятливих умов під-
приємницької діяльності;

3) компенсаційна стратегія спрямована на відшкодування
(відновлення, компенсацію) нанесеного збитку. Тобто збиток до-
пускається (виникає), однак він компенсується діями, які перед-
бачає відповідна стратегія. Цілком очевидно, що така стратегія
може вважатися прийнятною лише тоді, коли передбачуваний зби-
ток є незначним, або коли немає можливості реалізувати страте-
гію першого чи другого типу.

Реалізація розробленої стратегії безпеки відбувається за раху-
нок політики безпеки, якої дотримується суб’єкт господарювання.

Політика безпеки бізнесу характеризує основні орієнтири,
узагальнюючі цілі, завдання та дії у сфері забезпечення економіч-
ної безпеки бізнесу.

Головною метою функціонування системи управління еконо-
мічною безпекою бізнесу є забезпечення його стійкого функціону-
вання та розвитку в умовах негативного впливу зовнішніх і внут-
рішніх загроз.

Досягнення цієї мети, на думку С. Груніна та О. Груніна1, ви-
магає від суб’єктів безпеки виконання таких основних завдань:

• виявлення реальних і прогнозування потенційних небезпек і
загроз;

• знаходження способів попередження, ослаблення або лікві-
дації наслідків їх впливу;

• відшкодування сил і засобів, необхідних для забезпечення
безпеки бізнесу;

• організація взаємодії з правоохоронними і контролюючими
органами з метою попередження і припинення правопорушень,
спрямованих проти інтересів суб’єкта господарювання;

• створення власної служби безпеки підприємства та ін.
Виконання завдань реалізується за допомогою виконуваних

системою безпеки функцій. У літературі прийнято виділяти дві
                   

1 Грунин О. А. Экономическая безопасность организации / Грунин О. А., Грунин С. О. —
СПб. : Питер, 2002. — 160 с. — С. 41.
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основні групи функцій системи безпеки: запобіжно-профілактич-
ні і оперативно-інформаційні1.

Запобіжно-профілактичні функції реалізуються через вжиття
загальних заходів безпеки, в той час як оперативно-інформацій-
ні — за допомогою вжиття спеціальних заходів (рис. 9.5).

Запобіжно-профілактичні Оперативно-інформаційні
• здійснення організаційно-правово-
го впливу на діяльність персоналу і
клієнтів організації через розроблен-
ня і впровадження нормативів без-
пеки;
• підбір, перевірка і контроль робо-
ти персоналу, розроблення ефектив-
ної кадрової політики та програм сти-
мулювання праці;
• охорона організації: об’єктів, гро-
шей, матеріальних цінностей, кому-
нікацій, обладнання, вантажів, пер-
соналу;
• атестація приміщень, спеціальне об-
ладнання окремих із них, облік носіїв
інформації обмеженого доступу, за-
хист засобів зв'язку, організація служ-
бового і спеціального діловодства;
• захист інформаційних ресурсів з
обмеженим доступом;
• удосконалення технологій вироб-
ництва, введення в них елементів
захисту;
• формування позитивного іміджу
організації;
• планування і забезпечення діяль-
ності організації в кризових ситуаціях;
• забезпечення безпеки споруд і бу-
дівель, їх комунікаційних систем;
• створення систем сповіщення пер-
соналу;
• розроблення заходів відповідаль-
ності за порушення встановлених
правил безпеки діяльності

• організація і ведення конкурент-
ної розвідки, формування інформа-
ційних ресурсів;
• інформаційно-аналітичні досліджен-
ня клієнтів, партнерів і конкурентів,
інформаційно-аналітичне забезпечен-
ня прийняття рішень керівництвом
підприємства;
• взаємодія із правоохоронними ор-
ганами з питань запобігання проти-
правним посяганням на власність,
персонал та імідж підприємства і
припинення їх;
• розроблення і проведення заходів
щодо протидії недобросовісній кон-
куренції, в тому числі промислово-
му шпигунству;
• проведення службових розсліду-
вань за фактами протиправних дій
персоналу організації та порушення
ними встановлених правил роботи;
• здійснення заходів щодо дезінфор-
мації конкурентів;
• здійснення заходів впливу на не-
добросовісних клієнтів, боржників і
зловмисників щодо відшкодування
підприємству втрат, яких воно за-
знало з їх вини

Функції системи економічної безпеки бізнесу

Рис. 9.5. Основні функції системи економічної безпеки бізнесу
                   

1 Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посібник / [В. Л.
Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]. — К. : Правова єдність, 2009. — 544 с. —
С. 104—105.
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Побудова ефективної системи економічної безпеки бізнесу
здійснюється з урахуванням низки принципів, що виражають ос-
новоположні правила, вимоги до її формування та функціонуван-
ня і відображають вітчизняний і зарубіжний досвід успішного
розв’язання завдань у сфері забезпечення безпеки підприємниць-
кої діяльності.

Серед науковців ще не склався єдиний, взаємоприйнятний по-
гляд щодо переліку і конкретного змісту принципів економічної
безпеки підприємства. З одного боку, це спричинено відміннос-
тями в методологічних позиціях окремих авторів, а з другого —
складністю і багатогранністю самої проблеми забезпечення еко-
номічної безпеки, яка не дає змогу однозначно і вичерпно охарак-
теризувати правила і вимоги щодо її розв’язання.

Узагальнення позицій окремих авторів1 дозволяє перш за все
виокремити такі принципи побудови і функціонування системи
економічної безпеки підприємства (табл. 9.1).

Таблиця 9.1
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

Назва принципу Зміст принципу

Законність

діяльність із забезпечення безпеки підприємства по-
винна здійснюватися на основі чинного законодав-
ства й не суперечити йому. Ті заходи безпеки, які
розробляються на самому підприємстві, також по-
винні проводитися в рамках чинних правових актів

Пріоритет заходів
попередження
(своєчасність)

система безпеки має бути побудована у такий спо-
сіб, щоб вона могла на ранніх стадіях виявляти різ-
ні деструктивні чинники, вживати заходів щодо за-
побігання їх негативному впливу й завданню збит-
ків підприємству. Реалізація цього принципу еконо-
мічно значно вигідніша, ніж усунення нанесеного
збитку

                   
1 Кириллов Н. П. Безопасность предпринимательской деятельности в современной

России: [учеб. пособие] / Кириллов Н. П. — М. : Элит, 2008. — 408 с. — С. 41—42; Гру-
нин О. А. Экономическая безопасность организации / Грунин О. А., Грунин С. О. —
СПб. : Питер, 2002. — 160 с. — С. 41—43; Мак-Мак В. П. Служба безопаснос-
ти предприятия (организационно-управленческие и правовые аспекты деятельности) /
В. П. Мак-Мак — М. : Мир безопасности, 1999. — 160 с. — С. 9—10; Ярочкин В. И.
Система безопасности фирмы / Ярочкин В. И. — [3-е изд., перераб. и доп.]. — М. : Ось-
89, 2003. — 352 с. — С. 11—13; Соснин А. С. Менеджмент безопасности предпринима-
тельства: [учеб. пособие] / Соснин А. С., Прыгунов П. Я. — К. : Изд-во Европ. ун-та,
2004. — 357 с.— С. 111—113.
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Продовження табл. 9.1
Назва принципу Зміст принципу

Комплексність,
або системність

для забезпечення безпеки слід використовувати всі
наявні в розпорядженні підприємства можливості й
засоби. Кожен працівник повинен у рамках своєї
компетенції брати участь у забезпеченні безпеки
підприємства

Безперервність
формування системи економічної безпеки повинно
забезпечувати постійно діючий захист інтересів під-
приємства в умовах ризику та загроз бізнесу

Плановість

діяльність із забезпечення безпеки організовується
на основі єдиного задуму, викладеного в стратегії й
конкретних планах за окремими напрямами і видами
безпеки. Цей принцип вносить організованість у
функціонування системи безпеки. Він дозволяє кож-
ному учасникові процесу діяти логічно, послідовно,
чітко виконуючи покладені на нього обов’язки й
розв’язуючи поставлені перед ним завдання

Взаємодія
і координація

вжиття заходів безпеки повинно відбуватися на ос-
нові чіткої взаємодії і координації зусиль всіх відпо-
відних підрозділів підприємства, а також встанов-
лення необхідних зв’язків із зовнішніми організа-
ціями

Спеціалізація

для розроблення і впровадження заходів і засобів
безпеки мають використовуватися спеціалізовані ор-
ганізації та фахівці, що найбільш підготовлені до
конкретного виду діяльності із гарантування безпе-
ки, мають досвід практичної роботи і, якщо це необ-
хідно, державну ліцензію на право надання послуг у
цій сфері. Експлуатацією технічних засобів і вжит-
тям заходів безпеки мають займатись професійно
підготовлені працівники служби безпеки

Обґрунтованість

пропоновані заходи і засоби забезпечення безпеки
мають базуватися на сучасному рівні розвитку науки
і техніки, бути обґрунтованими з погляду заданого
рівня безпеки і відповідати встановленим вимогам і
нормам

Достатність застосування таких засобів і заходів безпеки, які бу-
ли б достатніми для протидії загрозам чи небезпекам

Диференціація захо-
дів і засобів безпеки

вибір необхідних заходів і засобів для подолання не-
гативного впливу загроз має відбуватися залежно від
характеру загрози й ступеня важкості наслідків її ре-
алізації
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Закінчення табл. 9.1

Назва принципу Зміст принципу

Активність

захист інтересів підприємства повинен здійснювати-
ся з достатнім ступенем наполегливості, широко ви-
користовуючи маневр силами і засобами забезпе-
чення безпеки та вживаючи нестандартних заходів
захисту

Централізація управ-
ління

відносно самостійне функціонування системи безпе-
ки з єдиними організаційними, функціональними і
методичними принципами, з централізованим управ-
лінням її діяльністю

Надійність або
рівноміцність

ділянки всіх рубежів, що захищають зону безпеки
підприємства, повинні бути однаково міцні з погля-
ду вірогідного виникнення загрози. Якщо в рубежі є
слабкі, мало захищені місця, то жодні ефективні за-
ходи на решті ділянок не захистять ці зони без-
пеки

Поєднання гласності
та конфіденційності

система основних заходів безпеки повинна бути ві-
дома всьому персоналу підприємства з метою по-
стійного їх виконання. В той же час низка способів,
сил, засобів, методів забезпечення безпеки повинна
бути законспірована й відома дуже вузькому колу
фахівців

Вдосконалення

удосконалення заходів і засобів безпеки на основі
власного досвіду, появи нових технічних засобів з
урахуванням змін у методах і засобах розвідки та
промислового шпигунства, нормативно-технічних
вимог, накопиченого вітчизняного і зарубіжного до-
свіду

Економічна
доцільність

система безпеки повинна бути вибудувана у такий
спосіб, щоб витрати на її забезпечення були еконо-
мічно доцільними, оптимальними й не перевищува-
ли той рівень, за якого втрачається економічний
сенс її застосування

Усі наведені в таблиці 9.1 принципи є важливими для побудо-
ви ефективної системи забезпечення економічної безпеки бізне-
су. При цьому, звичайно, з урахуванням конкретних завдань що-
до організації системи безпеки, їх перелік може бути значно
ширшим, ніж той, який наведено в таблиці. Разом з тим, пріори-
тетним принципом слід вважати принцип комплексності. Його
застосування дозволяє повністю охопити об’єкти безпеки всією
сукупністю форм протидії і захисту від загроз (охорона, режим,
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персонал, документи тощо) на основі вжиття правових, організа-
ційних і інженерно-технічних заходів.

Схематично модель комплексної безпеки бізнесу зображено
на рис. 9.6.

Рис. 9.6. Типова тривимірна модель
комплексної системи безпеки бізнесу

При цьому принцип комплексності не слід трактувати вузь-
ко — лише як створення і підтримання захисту всіх аспектів діяль-
ності вже існуючого бізнесу від різноманітних реальних і потен-
ційних загроз.

Реалізація комплексного підходу повинна відбуватися ще на
стадії заснування бізнесу, внаслідок чого його організація і фі-
нансово-господарська діяльність мають здійснюватися з ураху-
ванням забезпечення їх стійкості до можливих загроз як обов’яз-
кової їх якості1.

Тобто комплексність безпеки передбачає необхідність послі-
довного урахування вимог безпеки починаючи з етапу створення
бізнесу, складання статуту, найму персоналу, до розроблення ор-
ганізаційної структури підприємства, побудови бізнес-процесів,
розробки посадових інструкцій і завершуючи проведенням поточ-
ної фінансово-господарської діяльності.

Успішне втілення цілей, завдань і функцій безпеки відбува-
ється за рахунок використання відповідного механізму.

                   
1 Гапоненко В. Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы /

Гапоненко В. Ф., Беспалько А. А., Власков А. С. — М. : Ось-89, 2007. — 208 с. — С. 143.
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Механізм управління економічною безпекою бізнесу — це
сукупність організаційно-економічних, правових і морально-психо-
логічних методів, заходів, сил і засобів, за допомогою яких суб’єк-
ти впливають на об’єкти для досягнення цілей безпеки і розв’я-
зання поставлених перед ними завдань.

На думку В. Мак-Мака1, серед існуючих засобів забезпечення
безпеки передусім варто виділяти технічні, організаційні, фінан-
сові, кадрові, інформаційні, правові, інтелектуальні тощо. З їх
допомогою виконуються завдання щодо забезпечення безпеки біз-
несу.

Так, наприклад, за допомогою технічних засобів, таких як
відео- та радіоапаратура, загородження, охоронно-пожежні си-
стеми тощо, вирішуються завдання зі спостереження за об’єкта-
ми. З допомогою організаційних заходів створюються спеціальні
підрозділи, зони безпеки, пости, патрулі тощо. Фінансові засоби
необхідні для придбання технічних пристроїв безпеки, утримання
служби безпеки, підготовки кадрів, стимулювання праці і т. д.
Аналогічно за прямим призначенням використовуються й інші
сили і засоби.

Застосування окремих засобів безпеки поодинці не дає необ-
хідного ефекту; він стає можливим лише на комплексній основі,
за рахунок комбінування і використання різних засобів безпеки.
При цьому обов’язково враховуються особливості конкретних
об’єктів безпеки і умови забезпечення їх захисту.

Переведені зі статичного в динамічний стан засоби безпеки
стають методами, тобто прийомами, способами дії. Відповідно,
можна казати про технічні (спостереження, контроль, ідентифі-
кація тощо), організаційні (створення зон безпеки, режим, розслі-
дування, встановлення постів, патрулів тощо), інформаційні (скла-
дання детективами характеристик на працівників, обробка аналі-
тичних матеріалів, ведення обліку конфіденційного характеру
тощо), фінансові (матеріальне стимулювання працівників, що
мають досягнення в забезпеченні безпеки, грошове заохочення
інформаторів тощо), правові (судовий захист законних прав та ін-
тересів, сприяння правоохоронним органам тощо), кадрові (під-
бір, розстановка, навчання і виховання персоналу, що забезпечує
безпеку підприємства, тощо) й інтелектуальні (патентування,
сертифікація продукції, забезпечення захисту торгової марки та
ін.) методи.
                   

1 Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия (организационно-управлен-
ческие и правовые аспекты деятельности) / В. П. Мак-Мак. — М. : Мир безопасности,
1999. — 160 с.



384

Організація системи економічної безпеки на підприємстві про-
водиться з урахуванням виду конкретного підприємства, його
розмірів, форми власності, фінансових результатів діяльності та
багатьох інших чинників.

У найбільш розгалуженому вигляді система безпеки фірми, на
думку В. Ярочкіна1, охоплює такі види суб’єктів безпеки:

1) відповідальний керівник системи — директор підприєм-
ства або один з його заступників, який добре знає, що підлягає
захисту й охороні та мають певні знання в галузі безпеки;

2) рада з безпеки підприємства — колегіальний орган при
керівникові системи безпеки, який виконує функції аналітичного
центру в системі економічної безпеки підприємства, діяльність
якого спрямована на розроблення політики, концепції та стратегії
економічної безпеки. Він виконує консультативні функції, а його
пропозиції мають рекомендаційний характер;

3) служба безпеки підприємства — спеціалізований струк-
турний підрозділ підприємства, на який покладено завдання що-
до безпосереднього забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства (детальніше функції і завдання служби безпеки будуть роз-
глядатися в наступному параграфі);

4) лінійні та функціональні підрозділи підприємства, які ак-
тивно беруть участь у забезпеченні його економічної безпеки в
межах своєї компетенції (відділи по роботі з персоналом, фінан-
совий, юридичний, маркетингу тощо).

Залежно від наявності або відсутності безпосередніх загроз біз-
несу система економічної безпеки функціонує в різних режимах,
задіюючи ту чи іншу кількість суб’єктів, методів та засобів за-
безпечення безпеки.

Традиційно розрізняють три основні режими функціонування
системи безпеки: повсякденний, підвищеної готовності і надзви-
чайного стану, які схематично зображено на рис. 9.7.

Розглянемо режими функціонування системи безпеки деталь-
ніше.

Повсякденний режим — це функціонування системи безпеки
в умовах, коли реальних загроз бізнесу немає.

Відповідно, система безпеки виконує такі функції:
1) прогнозування, виявлення та оцінювання негативних наслід-

ків виникнення можливих загроз;

                   
1 Ярочкин В. И. Система безопасности фирмы / Ярочкин В. И. — [3-е изд., перераб. и

доп.]. — М. : Ось-89, 2003. — 352 с. — С. 22.
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2) розроблення і корегування планів та програм забезпечення
безпеки бізнесу;

3) підбір, навчання, моніторинг і підвищення кваліфікації пер-
соналу й ряд інших дій.

Повсякденний

Підвищеної готовності

Надзвичайного стану

Функціонування за нормальних умов діяльності

Функціонування за наявності загроз, які вимагають попере-
дження їх негативного впливу на діяльність підприємства

Функціонування за наявності загроз, які вимагають їх від-
биття або знищення
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Рис. 9.7. Режими функціонування системи
економічної безпеки бізнесу

Режим підвищеної готовності — це функціонування систе-
ми безпеки за появи загроз, що вимагає розроблення і вжиття за-
ходів щодо попередження їх негативного впливу на підприємст-
во. З цією метою на додаток до тих, що вже здійснювалися за по-
всякденного режиму, система безпеки виконує такі функції:

1) уточнення і вдосконалення планів відбиття загроз з ураху-
ванням особливостей ситуації, що виникла;

2) підвищення готовності сил і засобів безпеки;
3) можливий початок роботи групи оперативного управління

безпекою (кризової групи), яка утворюється з числа ключових
керівників підприємства і має на меті оцінювання ситуації, прий-
няття невідкладних заходів, управління діяльністю підприємства
в екстрених випадках, забезпечення оперативної взаємодії з орга-
нами правопорядку тощо.

Режим надзвичайного стану — це функціонування системи
безпеки за наявності реальних загроз, що вимагають відбиття
або припинення активних дій зловмисників. У цьому випадку:

1) рада з безпеки починає працювати щодня;
2) забезпечується повна готовність системи безпеки, підрозді-

лів і персоналу підприємства до безпосереднього відбиття загроз;
3) залучаються для підтримки зовнішні сили і ресурси, зокре-

ма органи внутрішніх справ.
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Охоплення всіх вище наведених елементів системи економіч-
ної безпеки відбувається в рамках розроблюваної концепції еко-
номічної безпеки.

Концепція економічної безпеки бізнесу — це система погля-
дів, ідей, цільових настанов, «пронизаних» єдиним визначальним
задумом, провідною думкою щодо постановки і розв’язання проб-
лем забезпечення безпеки бізнесу.

За змістом концепція — це принципова позиція, задум, систе-
ма поглядів, вимог і умов організації заходів безпеки на різних
стадіях і рівнях господарської діяльності суб’єкта підприємниць-
кої діяльності, логічна схема функціонування його системи без-
пеки. Типову структуру концепції економічної безпеки бізнесу1

наведено в табл. 9.2.

Таблиця 9.2
СТРУКТУРА КОНЦЕПЦІЇ

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

Структура (етапи) Заходи

1. Опис проблемної
ситуації у сфері
безпеки бізнесу

• діагностика стану навколишнього середовища;
• аналіз стану підприємства, його ресурсного потен-
ціалу, ступеня захищеності об’єктів безпеки, стану
функціональних складових економічної безпеки;
• виявлення потенційних і реальних загроз безпеці, їх
ранжування за ступенем значимості, часом настання
чи розміром можливого збитку від реалізації;
• визначення причин і чинників зародження небезпек
і загроз;
• прогнозування можливих негативних наслідків реа-
лізації окремих загроз, розрахунок можливого збитку;
• формулювання проблемної ситуації

2. Формулювання
цілей і завдань управ-
ління економічною
безпекою бізнесу

• формулювання стратегії і політики безпеки;
• визначення цілей безпеки;
• постановка завдань, спрямованих на досягнення ці-
лей і реалізацію сформульованої політики, обраного
типу стратегії

3. Побудова систе-
ми управління еко-
номічною безпекою
бізнесу

• визначення функцій системи безпеки і принципів,
на яких вона будується;
• виявлення об’єктів безпеки й аналіз стану їх захи-
щеності;
• створення органів (суб’єктів) забезпечення безпеки;
• розроблення механізму забезпечення безпеки

                   
1 Грунин О. А. Экономическая безопасность организации / Грунин О. А., Грунин С. О. —

СПб. : Питер, 2002. — 160 с. — С. 132—134.
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Закінчення табл. 9.2

Структура (етапи) Заходи

4. Розроблення ме-
тодичного інстру-
ментарію оцінюван-
ня рівня економіч-
ної безпеки

• визначення критеріїв і показників економічної без-
пеки бізнесу;
• вибір методів діагностики рівня економічної безпеки

5. Обґрунтування
сил і засобів, необ-
хідних для забезпе-
чення економічної
безпеки

• розрахунок необхідної кількості матеріально-тех-
нічних, енергетичних і інших ресурсів, засобів захисту
і охорони об’єктів безпеки;
• визначення необхідної чисельності персоналу і ви-
трат на оплату праці;
• визначення фінансових витрат, необхідних для за-
безпечення безпеки бізнесу;
• зіставлення необхідних витрат з можливим збитком
від реалізації загроз

6. Розроблення за-
ходів, спрямованих
на реалізацію кон-
цепції економічної
безпеки

• визначення умов, необхідних і достатніх для реалі-
зації концепції;
• виявлення джерел ресурсного забезпечення концеп-
ції;
• розроблення стратегічного плану (або програми), а
також планів роботи структурних підрозділів служби
безпеки щодо розв’язання завдань, які визначені кон-
цепцією;
• підготовка персоналу для служби безпеки, а також
навчання персоналу підприємства правилам безпеки;
• створення служби безпеки підприємства і організа-
ція управління її діяльністю;
• встановлення технічних і інших засобів захисту;
• контроль за ефективністю виконання основних по-
ложень концепції безпеки;
• розвиток і удосконалення системи управління еко-
номічною безпекою

7. Оцінювання ефек-
тивності застосо-
вуваної концепції еко-
номічної безпеки

• відповідність концепції реальним потребам у захис-
ті бізнесу від загроз;
• ступінь достатності ресурсів, які виділяються для
реалізації концепції;
• здатність служби безпеки вирішувати поставлені
перед нею завдання;
• ефективність реалізації концепції економічної без-
пеки

Концепція економічної безпеки бізнесу обов’язково має оформ-
люватися письмово і бути офіційно затвердженим внутрішнім
документом.
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Реальність і дієвість концепції безпеки визначається, на думку
В. Ортинського та ін1, передусім відповідністю її ряду вимог.

Основними з них можуть бути такі:
1. Конструктивність. Ця вимога передбачає, що в концепції

мають знайти відображення:
• початковий стан об’єкта, на перетворення якого спрямована

концепція;
• стан об’єкта, досягнутий в результаті реалізації концепції;
• заходи, необхідні для досягнення сформульованих у концеп-

ції цілей;
• джерела ресурсів, що використовуються в процесі реалізації

концепції;
• механізм реалізації концепції;
• критерії ефективності реалізації концепції.
2. Структурованість. Концепція забезпечення безпеки кож-

ного об’єкта має органічно «вбудовуватися» в загальну концеп-
цію безпеки бізнесу, враховуючи місце і роль цього об’єкта серед
інших об’єктів.

3. Гнучкість. Розроблена концепція повинна давати змогу реа-
гувати на зміну умов її реалізації й вносити корективи в неї в разі
необхідності.

Сформована на науковій основі система безпеки є основою
для створення і функціонування її основного структурного еле-
мента — служби безпеки підприємства, головним завданням діяль-
ності якої є забезпечення комплексного захисту підприємства від
внутрішніх і зовнішніх загроз.

9.2. Служба безпеки підприємства:
сутність, структура та завдання

Організаційною основою системи управління економічною
безпекою бізнесу (підприємства), її ядром є служба безпеки, яка
покликана звести в одне ціле елементи системи, забезпечити роз-
роблення і вжиття заходів безпеки. Завдання необхідності її ство-
рення вирішується кожним підприємством самостійно з огляду
на сферу, умови і масштаби його діяльності, рівень конкуренції
на ринку, кількість і складність об’єктів безпеки, можливості ма-
                   

1 Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посібник [для студ.
вищ. навч. закл.] / [В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]. — К. : Пра-
вова єдність, 2009. — 544 с. — С. 109.
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теріально-технічного, кадрового і фінансового забезпечення за-
ходів безпеки та інші чинники.

Відповідно, для окремих підприємств не завжди доцільним і
економічно виправданим є створення власної служби безпеки, а
більш прийнятним є залучення для розв’язання завдань безпеки
зовнішніх суб’єктів — як фізичних, так і юридичних осіб. Як по-
казує практика господарювання, економічна безпека малих під-
приємств забезпечується частіше за все на основі субконтракт-
ної системи безпеки, яка передбачає укладення договорів щодо
надання підприємству інформаційних, консалтингових, охорон-
них і інших послуг зовнішніми спеціалізованими організаціями, які
діють на місцевому, регіональному або загальнодержавному рів-
нях.

До них належать реєстраційні палати, фірми з підбору і атес-
тації персоналу (рекрутингові агенції), кредитні бюро (організа-
ції, що надають інформаційні послуги стосовно платоспромож-
ності й ділового реноме партнерів), центри маркетингових до-
сліджень, консалтингові компанії, приватні і державні охоронні
служби, детективні агентства, центри підготовки і перепідготов-
ки фахівців у галузі економічної безпеки тощо.

Як відмічає А. Берлач1, вітчизняні підприємці досить широко
користуються послугами як приватних, так і державних організа-
цій, зокрема, оперативних підрозділів органів внутрішніх справ,
податкової міліції, Служби безпеки України, внутрішніх військ
МВС України, підрозділів Державної служби охорони МВС
України та ін., що надають послуги на договірних умовах. При-
чому перелік послуг може містити як загальну систему заходів
захисту, так і здійснення окремих функцій безпеки, як-то вияв-
лення підслуховуючих пристроїв, особиста (фізична) охорона пер-
соналу, супровід вантажів тощо.

Здебільшого малому підприємству вигідніше скористатися
субконтрактною системою забезпечення безпеки, ніж утримувати
власну службу безпеки, навіть не зважаючи на те, що вартість
окремих послуг є досить високою.

Безпека середніх підприємств, які мають фінансові складнощі,
може забезпечуватися на основі використання комбінованої си-
стеми безпеки. Вона передбачає, що виконання окремих функцій
безпеки підприємство забезпечує за рахунок отримання послуг
від зовнішніх організацій, а всіх інших — через активне викорис-
                   

1 Берлач А. І. Безпека бізнесу : [навч. посіб.] / Берлач А. І. — К. : Університет
«Україна», 2007. — 280 с. — С. 212.



390

тання можливостей власних структурних підрозділів. Таких,
наприклад, як юридичний і фінансовий відділи, служба маркетин-
гу, охорони, техніки безпеки, відділ кадрів, економічного аналізу,
канцелярія тощо.

В такому випадку на підприємстві формується матрична
структура забезпечення економічної безпеки, яка передбачає
розподіл функцій безпеки між наявними структурними підрозді-
лами підприємства1.

З метою підвищення ефективності діяльності служб і підроз-
ділів щодо захисту економічних інтересів фірми на підприємстві
створюється координуючий орган або призначається один з керів-
ників, який відповідає за економічну безпеку підприємства. Прик-
лад матричної структури забезпечення економічної безпеки під-
приємства наведено в табл. 9.3.

Таблиця 9.3
МАТРИЧНА СТРУКТУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Функції структурних підрозділів підприємства
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Юридичний відділ

Економічна служба

Відділ маркетингу

Служба охорони

Відділ по роботі з персо-
налом

Канцелярія

Успішні середні і всі великі підприємства, як правило, ство-
рюють окремий спеціалізований структурний підрозділ — служ-
бу безпеки підприємства.

Служба безпеки підприємства — це самостійний структур-
ний підрозділ підприємства, який розв’язує завдання безпосеред-
                   

1 Шлыков В. В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия /
Шлыков В. В. — СПб. : Алетейя, 1999. — 138 с. — С. 51—52.
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нього захисту його життєво важливих інтересів за умов підпри-
ємницького ризику та конкурентної боротьби.

Основними завданнями діяльності служби безпеки будь-якого
підприємства є такі1:

• гарантування безпеки господарської діяльності та захист ві-
домостей, що становлять комерційну таємницю підприємства;

• організація роботи з правового та інженерно-технічного за-
хисту комерційної таємниці;

• запобігання необґрунтованому допуску й доступу до відо-
мостей і робіт, які становлять комерційну таємницю;

• організація спеціального діловодства, яке унеможливлює
несанкціоноване одержання відомостей, віднесених до комерцій-
ної таємниці відповідного підприємства;

• виявлення та локалізація можливих каналів витоку конфі-
денційної інформації в процесі звичайної діяльності та за екстре-
мальних ситуацій;

• організація режиму безпеки здійснення всіх видів діяльнос-
ті, включаючи зустрічі, переговори й наради в рамках ділового
співробітництва підприємства з іншими партнерами;

• забезпечення охорони приміщень, устаткування, офісів, про-
дукції та технічних засобів, необхідних для виробничої або ін-
ших видів діяльності;

• організація особистої безпеки керівництва та провідних ме-
неджерів і фахівців підприємства;

• оцінювання неправомірних дій конкурентів і зловмисників.
Зрозуміло, що перелік конкретних завдань служби безпеки

підприємства залежно від специфіки його діяльності може бути
більшим або меншим, але він завжди має бути достатнім та об-
ґрунтованим.

Сукупність конкретних завдань, що стоять перед службою
безпеки підприємства, зумовлює певну низку виконуваних нею
функцій. Основні загальні функції служби безпеки підприємства
наведено на рис. 9.82.

Аналіз поданих на рис. 9.8 функцій з огляду на їх зміст і спря-
мованість дозволяє стверджувати, що служба безпеки підприємс-
тва повинна виконувати охоронні, інформаційно-аналітичні, ор-
ганізаційні, виховні (мотиваційні), контролюючі та інші функції
у сфері забезпечення економічної безпеки підприємства.
                   

1 Ярочкин В. И. Система безопасности фирмы / Ярочкин В. И. — [3-е изд., перераб. и
доп.]. — М. : Ось-89, 2003. — 352 с. — С. 41—42.

2 Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посібник / [В. Л. Ор-
тинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]. — К. : Правова єдність, 2009. — 544 с. — С. 117.
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Організація і забезпечення пропускного та внутріш-
ньо-об’єктного режиму в приміщеннях, порядку не-
сення служби; контроль за дотриманням вимог ре-
жиму персоналом підприємства, партнерами і відві-
дувачами

Участь у розробленні основоположних документів
(статуту, правил внутрішнього розпорядку, договорів
тощо) з метою відображення в них вимог забезпе-
чення безпеки й захисту комерційної таємниці

Розроблення і здійснення заходів із забезпечення
роботи з документами, що містять відомості, які є
комерційною таємницею, контроль виконання вимог
матеріалів інструктивного характеру

Виявлення і перекриття можливих каналів вито-
ку конфіденційної інформації, облік та аналіз по-
рушень режиму безпеки персоналом фірми, клі-
єнтами та конкурентами

Організація та проведення службових розслі-
дувань за фактами розголошення або втрати
документів, інших порушень правил безпеки
фірми

Розроблення, оновлення і поповнення переліку
відомостей, що становлять комерційну таємни-
цю, та інших нормативних актів, які регламен-
тують порядок забезпечення безпеки й захист
інформації

Забезпечення суворого виконання вимог норма-
тивних документів з питань захисту комерційної
таємниці

Організація та регулярне проведення навчання пра-
цівників фірми і служби безпеки за всіма напря-
мами захисту комерційної таємниці

Ведення обліку схоронних засобів, сейфів і метале-
вих шаф, у яких дозволене постійне чи тимчасове
зберігання конфіденційних документів, а також об-
лік та охорона спеціальних приміщень і технічних
засобів у них
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Підтримка контактів із правоохоронними органами та
службами безпеки інших підприємств (організацій) в
інтересах вивчення криміногенної ситуації в регіоні

8

9

10

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 9.8. Типові функції служби безпеки підприємства



393

Однак, як показує практика, в більшості діючих служб безпе-
ки головний акцент робиться на охоронні та контрольні функції.
Інші, особливо інформаційно-аналітичні та виховні функції, час-
то виконуються досить фрагментарно. Відповідно, часто в прак-
тиці господарювання роль і місце служби безпеки в діяльності
підприємств неправомірно недооцінюють, ототожнюючи її діяль-
ність лише із забезпеченням охорони майна підприємства та його
персоналу.

В економічній літературі наявні різні підходи до внутрішньої
організації служби безпеки підприємства, які передбачають ство-
рення тієї чи іншої кількості її структурних підрозділів.

Так, В. Шликов1 пропонує для великих підприємств з високо-
рентабельним виробництвом та високими технологіями створен-
ня служби економічної безпеки, яка має у своєму складі такі
структурні підрозділи: юридичний відділ, який включає групу
перевірки персоналу і патентно-ліцензійний сектор; спеціальний
відділ, що складається з групи технічних засобів охорони і групи
спеціального діловодства; відділ захисту конфіденційної інфор-
мації, що об’єднує групу захисту технічних засобів обробки да-
них і групу безпеки персоналу; групу реклами, виставок, зв’язків
з громадськістю.

Відомий фахівець у сфері економічної безпеки В. Мак-Мак2,
ґрунтуючись на комплексному аналізі функцій, які повинна ви-
конувати служба безпеки підприємства, доходить висновку, що
для їх ефективної реалізації необхідно, як мінімум, створити під-
розділи розвідки, контррозвідки, охорони і штабний підрозділ
(штаб).

Такий підхід до організації служби безпеки, очевидно, є запо-
зиченим з практики функціонування державних органів безпеки і
може бути прийнятним здебільшого для дуже великих підпри-
ємств, наприклад, транснаціональних корпорацій.

Більшість же авторів, зокрема В. Ярочкін3, А. Соснін і П. При-
гунов4, В. Ортинський та ін.1, А. Одінцов2, вважають, що типова
                   

1 Шлыков В. В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия /
Шлыков В. В. — СПб. : Алетейя, 1999. — 138 с. — С. 53.

2 Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия (организационно-управленчес-
кие и правовые аспекты деятельности) / В. П. Мак-Мак. — М. : Мир безопасности, 1999. —
160 с.

3 Ярочкин В. И. Система безопасности фирмы / Ярочкин В. И. — [3-е изд., перераб. и
доп.]. — М. : Ось-89, 2003. — 352 с. — С. 25—26.

4 Соснин А. С. Менеджмент безопасности предпринимательства: [учеб. пособие] /
Соснин А. С., Прыгунов П. Я. — К. : Изд-во Европ. ун-та, 2004. — 357 с. — С. 112.
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структура служби безпеки сучасного підприємства має складати-
ся з таких підрозділів: охорони, режиму, по роботі з персоналом і
документами з грифом «КТ», інженерно-технічного захисту, роз-
відки та інформаційно-аналітичної діяльності. Крім того, як вже
зазначалося вище, окремо для екстрених ситуацій можуть ство-
рюватися група оперативного реагування і кризова група, які
підпорядковуються начальнику служби безпеки (рис. 9.9).

Підрозділ
охорони

Підрозділ
режиму

Підрозділ по роботі
з персоналом

Підрозділ інженерно-
технічного захисту

Підрозділ розвідки
та інформаційно-
аналітичної роботи

Підрозділ по роботі з
документами з грифом «КТ»

Група оперативного
реагування Кризова групаКерівник служби

безпеки

Інформаційно-
аналітична група

Детективна група

Рис. 9.9. Структура служби безпеки
сучасного великого підприємства

Очолює службу безпеки її керівник (начальник), який здійс-
нює керівництво її діяльністю, розв’язує всі організаційні питан-
ня, крім тих, які стосуються виключної компетенції дирекції під-
приємства.

Керівник служби безпеки призначається та звільняється з по-
сади наказом директора підприємства. У своїй діяльності він
підпорядкований та підзвітний безпосередньо директору під-
приємства і несе перед ним відповідальність за результати
діяльності служби безпеки і виконання покладених на неї функ-
цій і завдань.

Керівник служби безпеки без довіреності діє від імені служби
безпеки, має право підпису всіх правових і бухгалтерських доку-
                                                                                                                                  

1 Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посібник / [В. Л. Ор-
тинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]. — К. : Правова єдність, 2009. — 544 с. —
С. 212.

2 Одинцов А. А. Защита предпринимательства (экономическая и информационная
безопасность): [учеб. пособие] / Одинцов А. А. — М. : Междунар. отношения, 2003. —
328 с. — С. 186—187.
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ментів служби безпеки, укладає трудові угоди з працівниками
служби безпеки, залучає для роботи персонал на основі цивільно-
правових договорів, визначає посадові оклади працівників служ-
би безпеки, розв’язує питання про заохочення і стягнення, подає
на затвердження керівникові підприємства кандидатури на поса-
ди заступників начальника служби безпека, керівників відділів,
секторів і груп служби безпеки.

Керівник служби безпеки відповідає за надання охоронних і
розшукових послуг в інтересах безпеки свого підприємства в ме-
жах чинного законодавства; забезпечення схоронності спеціальних
засобів, зброї та боєприпасів, придбаних підприємством; якість
професійної підготовки працівників служби безпеки тощо1.

Підрозділ охорони створюється у випадках, коли необхідно
обмежити або виключити відвідування підприємства сторонніми
особами, якщо в приміщенні наявні матеріальні цінності (облад-
нання, обчислювальна техніка, продукція, сировина тощо) та фі-
нансові кошти, проводяться роботи закритого характеру, збері-
гаються секретна інформація або предмети, які містять комер-
ційну таємницю.

Основними об’єктами охорони є керівники і персонал підпри-
ємства, офіси, складські приміщення, виробничі підрозділи, фі-
нансові кошти тощо.

До основних завдань підрозділу охорони належать такі:
• охорона будівель, споруд, приміщень;
• фізична охорона керівників підприємства та окремих пра-

цівників;
• забезпечення дотримання пропускного режиму;
• охорона вантажів при їх транспортуванні;
• виявлення і ліквідація загроз об’єктам, що охороняються.
Режимний підрозділ розробляє і забезпечує контрольно-про-

пускний і внутрішньооб’єктний режими діяльності підприємства.
Встановлені режими на підприємстві доводяться до відома всіх
працівників і є обов’язковими до виконання як персоналом під-
приємства, так і його відвідувачами.

Основними завданнями режимного відділу є такі:
• створення на підприємстві зон безпеки (режимності), які

зумовлюють різні умови доступу до них працівників і відві-
дувачів підприємства та різні вимоги до забезпечення їх охо-
рони;
                   

1 Ярочкин В. И. Основы безопасности бизнеса и предпринимательства / Ярочкин В. И.
Бузанова Я. В. — М. : Академический проект: Фонд «Мир», 2005. — 208 с. — С. 75—76.
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• забезпечення санкціонованого проходження працівників і
відвідувачів, ввезення (вивезення) продукції і матеріальних цін-
ностей, ритмічності роботи підприємства;

• запобігання безконтрольному проникненню сторонніх осіб у
службові приміщення, зони, що охороняються, і на територію під-
приємства;

• розроблення положень, інструкцій щодо режиму, пере-
пусток;

• визначення і устаткування контрольно-пропускних пунктів;
• встановлення і забезпечення чіткого розпорядку роботи під-

приємства;
• проведення контролю за дотриманням вимог режиму персо-

налом підприємства і партнерами (відвідувачами) та ін.
Оскільки завдання підрозділів охорони та режиму тісно пов’я-

зані між собою, часто їх об’єднують в один підрозділ — відділ
охорони і режиму.

Підрозділ по роботі з персоналом забезпечує дотримання ви-
мог щодо збереження комерційної таємниці персоналом підпри-
ємства, бере участь в його перевірці згідно з вимогами безпеки,
організовує навчання персоналу методам безпеки і контролює їх
виконання.

Основними функціями цього підрозділу є такі:
• пропаганда культури поводження з інформацією, яка міс-

тить комерційну таємницю;
• навчання персоналу методам використання засобів індиві-

дуального захисту;
• консультування персоналу з питань забезпечення безпеки

підприємства;
• створення нормального психологічного та морального клі-

мату, який би зводив до мінімуму ситуації, які провокують пра-
цівника до вчинення дій, що можуть нанести шкоду підприєм-
ству;

• перевірка надійності та інших важливих для захисту безпеки
підприємства якостей і аспектів діяльності осіб під час найму на
роботу, а також проведення періодичних перевірок усіх працівни-
ків підприємства;

• регулярне інформування керівництва підприємства про фор-
мування всередині підприємства умов і причин, що сприяють
вчиненню правопорушень з боку персоналу;

• виявлення серед персоналу осіб, які займаються шпигунст-
вом та іншими видами діяльності, які завдають шкоду економіч-
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ній безпеці підприємства, або сприяють у цьому стороннім осо-
бам і організаціям та ін.

Підрозділ розвідки та інформаційно-аналітичної роботи
створюється за наявності істотного обсягу даних, які мають зна-
чення для безпеки підприємства, і складних процедур їх обробки
протягом обмеженого терміну.

Робота підрозділу умовно поділяється на три взаємопов’язані
види діяльності: розвідувальна діяльність (об’єктом дослідження
якої є зовнішнє середовище підприємства), контррозвідувальна
діяльність (об’єктом дослідження є внутрішнє середовище під-
приємства) та інформаційно-аналітична робота. Цей підрозділ, як
правило, включає відділ, який забезпечує збір інформації (детек-
тивна група), і відділ, який проводить її обробку, нагромадження
і підготовку для прийняття рішень у сфері безпеки підприємства
(інформаційно-аналітичний відділ).

Підрозділ розвідки та інформаційно-аналітичної роботи здійс-
нює:

• збір, нагромадження, зберігання і обробку інформації, яка
стосується забезпечення економічної безпеки підприємства;

• виявлення і прогнозування ймовірних внутрішніх і зовніш-
ніх загроз і небезпек діяльності підприємства;

• визначення ступеня надійності ділових партнерів;
• виявлення підприємств, що займаються недобросовісною кон-

куренцією;
• боротьбу з економічним шпигунством;
• припинення злочинів проти працівників підприємства на їх

робочих місцях;
• аналітичне забезпечення заходів щодо виявлення, запобі-

гання, нейтралізації, припинення, локалізації, відбиття або зни-
щення загроз підприємству, усунення наслідків їх впливу;

• підготовку управлінських рішень у сфері економічної безпе-
ки, розроблення планів забезпечення безпеки підприємства;

• організаційно-методичне і ресурсне забезпечення діяльності
служби безпеки;

• координацію діяльності всіх підрозділів служби безпеки та
взаємодію служби безпеки з іншими структурними підрозділами
підприємства;

• розроблення і розвиток інформаційної системи служби без-
пеки, програмних засобів захисту інформації;

• консультування й надання рекомендацій керівництву й пер-
соналу підприємства з питань забезпечення безпеки;
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• сприяння правоохоронним, судовим і контрольно-наглядо-
вим органам у притягненні до відповідальності юридичних і фі-
зичних осіб, дії яких зачіпають інтереси підприємства;

• захист інтересів підприємства при здійсненні зовнішніх кон-
тактів, взаємодію з громадськістю, засобами масової інформації
та ін.

Діяльність підрозділу по роботі з документами з грифом
«КТ» спрямована на захист комерційної таємниці підприємства.
Для досягнення цієї мети на підрозділ, як правило, покладається
виконання таких завдань:

• визначення переліку відомостей, які містять комерційну та-
ємницю;

• підготовка інструкцій про порядок роботи з конфіденційною
інформацією і комерційною таємницею;

• допуск працівників до роботи з конфіденційною інформаці-
єю і комерційною таємницею;

• організація і ведення закритого діловодства;
• облік документів, які містять комерційну таємницю, а також

фактів ознайомлення з нею;
• оцінювання документів, матеріалів, зразків, які виходять за

межі підприємства, на наявність у них відомостей для службово-
го користування та комерційної таємниці;

• розроблення заходів щодо недопущення розголошування ві-
домостей, які містять комерційну таємницю;

• розроблення і вжиття заходів щодо захисту інтелектуальної
власності підприємства;

• участь у розслідуванні випадків розголошення комерційної
таємниці, порушення прав на інтелектуальну власність підприєм-
ства та ін.

Підрозділ інженерно-технічного захисту підприємства до-
цільно створювати у випадку, коли є підстави допускати, що сто-
совно об’єктів безпеки будуть використовуватися технічні засоби
розвідки, коли безпека підприємства забезпечується переважно за
рахунок технічних засобів: охоронної і протипожежної сигналі-
зації, засобів відеоспостереження тощо.

Підрозділ інженерно-технічного захисту виконує такі зав-
дання:

• забезпечення охорони приміщень, території, продукції під-
приємства з використанням відповідних технічних систем і за-
собів;
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• забезпечення безперебійної роботи всіх технічних засобів
системи захисту підприємства, проведення їх ремонту, реалізація
пропозицій щодо підвищення ефективності і вдосконалення тех-
нічних засобів захисту;

• здійснення замовлення, придбання, встановлення і налашту-
вання технічних засобів захисту (сигналізації, відеоспостережен-
ня, зв’язку, пожежогасіння тощо);

• участь у розробленні системи охорони підприємства, розмі-
щення постів охорони, забезпечення їх технічними засобами охо-
рони;

• виявлення вузьких місць у технічному захисті підприємства
та розроблення заходів, спрямованих на їх ліквідацію;

• проведення заходів щодо виявлення фактів застосування за-
собів промислового шпіонажу, а також протидія йому з викорис-
танням технічних засобів та ін.

Забезпечення комплексного захисту підприємства від внут-
рішніх і зовнішніх загроз стає можливим лише за умови узгодже-
ної роботи всіх структурних підрозділів служби безпеки.

9.3. Організація діяльності служби безпеки на підприємстві

Ефективне функціонування служби безпеки підприємства знач-
ною мірою забезпечується її раціональною організацією.

Під організацією діяльності служби безпеки розумітиме-
мо процес підготовки служби безпеки до виконання покладених
на неї завдань, який передбачає створення необхідної організа-
ційної структури та відповідне ресурсне забезпечення її діяль-
ності.

Процес організації (створення) служби безпеки підприємства
має внутрішню логіку. Наприклад, неможливо визначити раціо-
нальні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення
функціонування служби безпеки, якщо попередньо не встановити
чисельність працівників, обсяги матеріально-технічного, інфор-
маційного та іншого її забезпечення. Разом з тим, обсяги останніх
зумовлюються множиною виокремлених і покладених на службу
безпеки функцій і завдань щодо гарантування економічної безпе-
ки підприємства тощо. В найзагальнішому вигляді процес органі-
зації діяльності служби безпеки на підприємстві складається з
етапів, які наведено на рис. 9.10.
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6. Налагодження взаємодії служби безпеки з іншими підрозділами
підприємства та зовнішніми організаціями

1. Прийняття рішення про необхідність створення служби безпеки
підприємства

2. Обґрунтування переліку функцій і завдань служби безпеки під-
приємства

3. Розробка організаційної структури служби безпеки

4. «Наповнення» організаційної структури служби безпеки підприєм-
ства нормативно-правовими документами

5. Ресурсне забезпечення діяльності служби безпеки підприємства:
• персоналом;
• інформацією;
• матеріально-технічними ресурсами;
• фінансовими коштами

Рис. 9.10. Основні етапи процесу організації
служби безпеки на підприємстві

Рис. 9.10 характеризує лише загальну логіку процесу органі-
зації служби безпеки на підприємстві. На практиці можливі й пе-
вні відхилення.

Розглянемо зазначені етапи детальніше.
1. Прийняття рішення про необхідність створення служби

безпеки підприємства. Рішення про створення служби безпеки
на підприємстві доцільно приймати вже на початкових стадіях
його заснування. Як вже зазначалося в п. 9.2, кожне підприємство
самостійно доходить висновку про необхідність створення влас-
ної служби безпеки з огляду на масштаби й сферу діяльності,
множинність і складність об’єктів безпеки, ресурсні (в тому числі
і фінансові) можливості тощо.

Передовсім варто проаналізувати можливості використан-
ня служб охорони за контрактом, залучення державних служб
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охорони, закріплення завдань із забезпечення економічної без-
пеки підприємства за наявними структурними підрозділами без
виокремлення служби безпеки в самостійне організаційне утво-
рення.

Якщо в результаті такого аналізу необхідність створення влас-
ної служби безпеки на підприємстві залишається, то визначається
відповідальна особа (чи група осіб), яка буде безпосередньо за-
йматися організацією служби безпеки.

2. Обґрунтування переліку функцій і завдань служби безпе-
ки підприємства. Цей етап процесу організації діяльності служ-
би безпеки підприємства є одним із визначальних, оскільки зумов-
лює як майбутні параметри її організаційної структури, так і не-
обхідні кількісні і якісні характеристики ресурсного забезпечення
її діяльності.

Для розв’язання цього завдання як орієнтиру використовуєть-
ся типовий перелік функцій і завдань служби безпеки з його адап-
тацією і конкретизацією під конкретні особливості та потреби
певного підприємства.

Фахівці у сфері економічної безпеки радять починати обґрун-
тування функцій і завдань служби безпеки з розроблення концеп-
ції економічної безпеки підприємства. Це дозволяє, по-перше,
підпорядкувати процес обґрунтування компетенції створюваної
на підприємстві служби безпеки загальнофірмовій стратегії еко-
номічної безпеки, а, по-друге, чітко визначити місце і роль служ-
би безпеки в діяльності підприємства.

Складність формування вичерпного переліку необхідних функ-
цій і завдань, які має виконувати створювана служба безпеки, за-
звичай вимагає залучення до цього процесу не лише провідних
фахівців самого підприємства, а й зовнішніх експертів. Крім того,
динамічні умови функціонування підприємства вимагають по-
стійного перегляду (уточнення, доповнення, зміни тощо) перелі-
ку визначених функцій і завдань у майбутньому.

3. Розроблення організаційної структури служби безпеки
підприємства. Існують різні підходи до побудови організаційної
структури підприємства (див. п. 9. 2), за яких обґрунтовується та
чи інша кількість її структурних підрозділів. Разом з тим, важли-
вим є те, що перелік конкретних відділів, секторів, груп, посад
тощо в службі безпеки визначається множиною функцій і зав-
дань, які на неї покладаються.
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Як зазначає В. Мак-Мак1, на практиці служби безпеки серед-
ніх підприємств будуються за типом лінійних або лінійно-функ-
ціональних (лінійно-штабних) організаційних структур, що доз-
воляє забезпечувати єдиноначальність управління. Такі структу-
ри складаються, як правило, з трьох основних рівнів.

Вищий рівень представлений начальником служби безпеки і
його заступниками. Вони забезпечують інтереси і потреби керів-
ництва підприємства в сфері економічної безпеки, розробляють
політику безпеки і сприяють її практичній реалізації.

Другий (середній) рівень охоплює начальників підрозділів (від-
ділів, секторів, груп), які забезпечують реалізацію політики функ-
ціонування служби безпеки, відповідають за доведення конкрет-
них завдань до своїх підлеглих, а також за їх виконання.

Третій (нижчий) рівень організаційної структури утворюють
безпосередні виконавці, які реалізують поставлені їм завдання
щодо забезпечення економічної безпеки підприємства.

Побудова раціональної структури служби безпеки має обов’яз-
ково ґрунтуватися на загальних принципах організаційного проек-
тування, які дозволять забезпечити її комплексність, гнучкість,
надійність, оперативність та економічність функціонування.

4. «Наповнення» організаційної структури служби безпеки
підприємства нормативно-правовими документами. Будь-яка,
навіть оптимальна, організаційна структура не зможе дати очіку-
ваних результатів, якщо її не доповнити внутрішніми норматив-
ними документами, що регулюють діяльність усіх підрозділів і
працівників служби безпеки.

На думку В. Ортинського та ін.2, нормативні документи, які
використовуються в діяльності служби безпеки, варто поділяти
на дві основні групи: ті, що безпосередньо стосуються діяльності
самої служби безпеки, та ті, що регулюють діяльність інших
служб (підрозділів, працівників) підприємства.

Перелік нормативних документів обох груп, який має орієнтов-
ний характер, наведено на рис. 9.11.

Головним документом, що регламентує діяльність служби
безпеки підприємства, є її статут (Положення про службу безпе-
ки). В ньому розкривається організаційно-правовий статус служ-
                   

1 Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия (организационно-управленчес-
кие и правовые аспекты деятельности) / В. П. Мак-Мак. — М. : Мир безопасности, 1999. —
160 с.

2 Економічна безпека підприємств, організацій та установ : Навч. посібник / [В. Л. Ор-
тинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]. — К. : Правова єдність, 2009. — 544 с. —
С. 120—121.
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би безпеки, її структура, основні завдання і функції, права і від-
повідальність, порядок взаємодії з іншими підрозділами на під-
приємстві. Типове «Положення про службу безпеку підприємст-
ва» наведено в додатку А.

Стосуються діяльності служби безпеки підприємства

• статут (положення) служби безпеки;
• положення про відділи служби безпеки;
• положення про групи і сектори служби безпеки;
• посадові інструкції працівників служби безпеки

Стосуються діяльності інших підрозділів (працівників) підприємства

• договори підприємства з партнерами про забезпечення ними заходів без-
пеки комерційної таємниці;
• інструкція стосовно виконавців робіт і документів, що містять комерційну
таємницю;
• зобов’язання про нерозголошення комерційної таємниці;
• перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства, і
основні вимоги до працівників стосовно її захисту;
• перелік відомостей, які не повинні розголошуватися стороннім особам з
метою особистої безпеки працівників підприємства;
• перелік посадових осіб, уповноважених відносити інформацію до комер-
ційної таємниці;
• правила віднесення інформації до комерційної таємниці і зняття з її носіїв
грифу конфіденційності;
• правила ведення таємного діловодства;
• пам’ятка працівникові про збереження комерційної таємниці підприєм-
ства;
• правила приймання відвідувачів на підприємстві;
• правила внутрішнього трудового розпорядку та ін.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 9.11. Перелік нормативно-правових документів
служби безпеки підприємства

Положення про відділи, групи і сектори служби безпеки — це
документи, які призначені для нормативно-правової регламента-
ції діяльності кожного її структурного підрозділу.

Положення визначає статус підрозділу, відображає його місце
в складі служби безпеки, основні цілі, функції і завдання, розкри-
ває його внутрішню організацію. Типові положення про відділ
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режиму і охорони, спеціальний відділ (відділ обробки документів
з грифом «КТ») та відділ інженерно-технічного захисту підпри-
ємства наведено в додатках Б, В та Г, відповідно.

На основі Положення складається штатний розпис підрозділу,
розробляються посадові інструкції працівників, що дозволяє
комплексно охопити всю множину цілей, функцій і завдань, які
покладено на службу безпеки підприємства. З метою отримання
загального уявлення про зміст і структуру посадової інструкції
працівника служби безпеки в додатку Д наведено типову посадо-
ву інструкцію начальника охорони.

Статут служби безпеки затверджується керівником підприєм-
ства, а в деяких країнах, наприклад у Російській Федерації, його
положення також узгоджуються з органами внутрішніх справ.

Положення про структурні підрозділи служби безпеки та по-
садові інструкції розробляються службою безпеки самостійно і
затверджуються її начальником та керівником підприємства. Ті
нормативно-правові документи, що стосуються діяльності інших
структурних підрозділів підприємства, розробляються працівни-
ками служби безпеки спільно з відповідними службами підпри-
ємства і після їх затвердження керівництвом підлягають також
спільному контролю за їх дотриманням.

5. Ресурсне забезпечення діяльності служби безпеки підпри-
ємства. Реалізація встановлених завдань щодо формування та
підтримання необхідного рівня економічної безпеки підприємст-
ва вимагає відповідного кадрового, інформаційного, матеріально-
технічного та фінансового забезпечення.

Процес забезпечення персоналом діяльності служби безпеки
умовно поділяється на два основні етапи:

1) відбір кандидатів для роботи в службі безпеки, їх перевір-
ка, проходження ними спеціальної підготовки й стажування на
посаді;

2) закріплення працівників на роботі в службі безпеки.
Вимоги, що ставляться до кандидатів на роботу в службі без-

пеки, визначаються станом загроз і небезпек, специфікою діяль-
ності підприємства, а також політикою безпеки, яка розробляєть-
ся і реалізується підприємством.

Підбір працівників служби безпеки здійснюється, як правило,
на основі рекомендацій, що обумовлюється важливістю завдань,
які розв’язує служба безпеки, підвищеною відповідальністю за
доручену сферу діяльності, необхідністю дотримання суворої дис-
ципліни.
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Кожен претендент на роботу повинен обов’язково пройти пе-
ревірку на наявність психічних захворювань, алкоголізму, нар-
команії або ігроманії, судимостей за вчинені злочини, звільнення
з попередніх місць роботи за зловживання тощо. З цією метою на
практиці часто для перевірки кандидатів користуються послуга-
ми органів внутрішніх справ, застосовують спеціальні психоло-
гічні методики, поліграфи.

Відбір кандидатів здійснюється з урахуванням їх освіти, до-
свіду роботи, віку, психологічних, психофізіологічних і мораль-
них якостей.

Більше того, вимоги до підготовки персоналу служби безпеки
постійно зростають. Як зазначають В. Ярочкін і Я. Бузанова1,
сьогодні фахівці з безпеки бізнесу повинні мати знання й навички
в інформаційно-аналітичній сфері, розвідці й контррозвідці, опе-
ративній роботі, соціальній психології й психології особистості,
бухгалтерському обліку, менеджменту й маркетингу, цивільному
й кримінальному праві тощо.

Кваліфіковані фахівці служби безпеки повинні вміти:
• розробляти комплексні заходи щодо забезпечення безпеки

підприємства й особистої безпеки її керівництва;
• здійснювати захист конфіденційної інформації, у тому числі

тієї, що зберігається в комп’ютерній пам’яті;
• застосовувати технічні засоби прихованого спостереження й

прослуховування;
• протидіяти проведенню аналогічних заходів конкурентами;
• розбиратися у фінансовій звітності;
• займатися профілактикою правопорушень на підприємстві;
• проводити внутрішнє розслідування випадків злодійства,

шахрайства, саботажу й фінансових злочинів;
• організовувати перевірки (у тому числі й негласні) лояльнос-

ті працівників підприємства;
• попереджати (виявляти) випадки співробітництва працівни-

ків підприємства з конкурентами або кримінальними структурами;
• взаємодіяти зі слідчими органами й міліцією при розсліду-

ванні злочинів і інших подій;
• готувати документи, що містять аналіз фінансово-економіч-

ного стану партнерів, оцінку конкурентів і потенційних клієнтів;
• улагоджувати конфлікти між працівниками підприємства;
• лаконічно й точно викладати свої думки.

                   
1 Ярочкин В. И. Основы безопасности бизнеса и предпринимательства / Ярочкин В. И.

Бузанова Я. В. — М. : Академический проект: Фонд «Мир», 2005. — 208 с. — С. 68—69.
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Звичайно, конкретні вимоги до працівників служби безпеки
підприємства суттєво відрізняються залежно від специфіки під-
розділу, до якого проводиться підбір відповідного кандидата1.

Начальник служби безпеки повинен мати вищу освіту, бажано
юридичну або економічну, не менше ніж п’ятирічний досвід ро-
боти в правоохоронних органах, у підрозділах, які займаються опе-
ративно-розшуковою або інформаційно-аналітичною діяльністю.

Крім того, на думку В. Мак-Мака2, начальник служби безпеки
повинен мати такі здібності, як:

• концептуальність — уявляти діяльність служби безпеки в ці-
лому й адаптувати її до мінливих умов зовнішнього середовища;

• оперативність — мати кваліфікацію на рівні рішення, яке
приймається;

• аналітичність — вміти ефективно застосовувати наукові ме-
тоди аналізу;

• здатність до прийняття адміністративних рішень, мати на-
вички розв’язання організаційних і процедурних питань;

• комунікаційність — вміти передавати свої ідеї й розробки як
в усній, так і в письмовій формі;

• володіння певним рівнем спеціальних знань з питань органі-
зації системи забезпечення безпеки підприємства;

• комунікабельність — вміти будувати свої стосунки в спіл-
куванні з вищим керівництвом, колегами, підлеглими й громадя-
нами.

В інформаційно-аналітичний відділ доцільно підбирати пра-
цівників, які схильні до аналітичної роботи, мають вищу еконо-
мічну, юридичну або технічну освіту. Суттєвою є наявність прак-
тичного досвіду діяльності в інформаційно-аналітичних підрозді-
лах правоохоронних органів.

Працівники режимного та детективного відділів повинні мати
переважно вищу юридичну освіту. Бажано мати досвід практич-
ної діяльності. Перевагу варто надавати працівникам режимно-
секретних підрозділів підприємств, колишнім працівникам пра-
воохоронних органів — оперативним працівникам і слідчим.

Особам, які ведуть спостереження, займаються розвідкою, час-
то доводиться перебувати поблизу цільових об’єктів та їх охоро-
                   

1 Одинцов А. А. Защита предпринимательства (экономическая и информационная
безопасность): [учеб. пособие] / Одинцов А. А. — М. : Междунар. отношения, 2003. —
328 с. — С. 284—285.

2 Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия (организационно-управленчес-
кие и правовые аспекты деятельности) / В. П. Мак-Мак. — М. : Мир безопасности, 1999. —
160 с.
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ни, вступати з нею в контакт, не виявляючи своєї зацікавленості,
що спричиняє значні фізичні та нервові напруження.

До кандидатів додатково пред’являються такі вимоги, як: фі-
зичне здоров’я, врівноважений характер, непоказна зовнішність,
гарні зір і слух, швидка реакція, вміння зосереджуватися, присто-
совуватися до оточення і ситуації, рішучість, здатність до імпро-
візації, спостережливість, гарна пам’ять, високі аналітичні здіб-
ності.

В підрозділ інженерно-технічного захисту варто підбирати
осіб з відповідною освітою передусім у галузі зв’язку, електроні-
ки, обчислювальної техніки.

Працівники відділу охорони можуть мати спортивну, військо-
ву або іншу освіту. Важливим для них є стан здоров’я.

Вимоги до працівників цього підрозділу суттєво відрізняються
залежно від виконуваної роботи. Для працівників, які забезпечу-
ють фізичний захист керівників підприємства, визначальним є вік
(як правило, не старші 40 років), а також спеціальна підготовка.
Охоронцями можуть бути колишні спортсмени, військовослуж-
бовці, особи з досвідом роботи у відповідних спеціальних під-
розділах органів внутрішніх справ або держбезпеки.

Особи, які здійснюють фізичну охорону працівників і майна
підприємства повинні мати спеціальну підготовку, знати прийо-
ми і способи спостереження, пройти відповідну психологічну
підготовку. Якщо охоронці забезпечують дотримання пропускно-
го режиму в приміщення, де зберігаються значні матеріальні і фі-
нансові цінності, перевагу варто віддавати людям, які фізично і
психологічно підготовлені до нападів зловмисників (військово-
службовці, колишні працівники правоохоронних органів), якщо
ж охоронці забезпечують пропускний режим в офіс, то тут не
менш важливими стають такі вимоги, як ввічливість, вміння на-
лагоджувати контакт з людьми, життєвий досвід.

Якщо в процесі перевірки кандидатів на роботу в службі без-
пеки підприємства встановлена відповідність необхідним вимо-
гам, то, якщо це необхідно, проводиться їх спеціальна підготовка,
інструктаж з наступним проходженням стажування на певній по-
саді (як правило, строком від 1 до 6 місяців). Часто спеціальна
підготовка потребує принципово нових знань і вмінь, що зумов-
лює необхідність направлення кандидатів на навчання в спеціалі-
зовані освітні заклади, які надають послуги у сфері забезпечення
безпеки бізнесу.

Після зарахування працівника на постійну роботу в службі
безпеки підприємства робота з персоналом не закінчується. Не-
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обхідним стає постійне підвищення його професійного рівня,
проведення роботи зі зміцнення трудової дисципліни й законнос-
ті, фізичного розвитку, здоров’я, підвищення культури, забезпе-
чення правового й соціального захисту працівника.

Закріплення й вдосконалення професійних знань, умінь і на-
вичок у детективів та охоронців відбувається на заняттях (у разі
відсутності організованого навчання в службі безпеки необхідно
направляти їх на курси підвищення кваліфікації).

Все це дозволяє не лише сформувати, а й постійно вдоскона-
лювати кадровий потенціал служби безпеки підприємства.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності служби безпе-
ки підприємства полягає у визначенні кількісних та якісних па-
раметрів таких груп ресурсів:

• зброя й боєприпаси;
• спеціальні засоби;
• службові приміщення (кабінети, вартові приміщення, збро-

йові кімнати, стрілецькі тири, кімнати огляду);
• допоміжна техніка (автотранспорт, відео-, кіно-, фототехні-

ка, засоби оперативного радіо- й телефонного зв’язку, комп’юте-
ри тощо);

• засоби попередження й захисту (охоронно-пожежна сигналі-
зація, сторожові собаки, охоронне освітлення, телебачення тощо);

• засоби забезпечення нормальної діяльності працівників (фор-
мене обмундирування, меблі, канцелярське приладдя, медикамен-
ти, бланки документів, юридична й спеціальна література тощо)1.

При цьому необхідно враховувати, що способи придбання ма-
теріально-технічних засобів залежно від їх виду суттєво відріз-
няються: частину з них можна одержати самостійно (приміщен-
ня, засоби зв’язку і охорони, меблі, канцелярське приладдя, до-
кументи тощо), тоді як спецзасоби, зброю, боєприпаси та інші
подібні ресурси — лише через органи внутрішніх справ, оскільки
їх придбання і використання обумовлюється чинним законодав-
ством України.

Інформаційне забезпечення служби безпеки підприємства
полягає у визначенні переліку й обсягів інформаційних ресурсів,
без яких її функціонування є неможливим.

На думку В. Ортинського та ін.1, потребу в такій інформації
варто визначати, керуючись таким критерієм: будь-яка інформа-
                   

1 Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия (организационно-управленчес-
кие и правовые аспекты деятельности) / В. П. Мак-Мак. — М. : Мир безопасности, 1999. —
160 с.
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ція має «обслуговувати», «працювати» на реалізацію як мінімум
однієї функції служби безпеки. Сформований за таким принци-
пом перелік інформаційних ресурсів потім для зручності слід по-
ділити на три основні блоки: «Середовище функціонування під-
приємства», «Стан безпеки всередині підприємства» і «Внутріш-
ньоорганізаційна діяльність служби безпеки», кожен з яких відоб-
ражає певний аспект діяльності служби безпеки.

До першого блока «Середовище функціонування підприємст-
ва» можна віднести відомості про конкурентів, ринкову кон’юнк-
туру, місце знаходження підприємства, правоохоронні й конт-
рольно-наглядові органи, криміногенну ситуацію в регіоні, норма-
тивно-правові акти, що регулюють діяльність підприємства тощо.

Другий блок «Стан безпеки всередині підприємства» охоплює
відомості про стан злочинності серед персоналу, наявність або
відсутність комерційної таємниці; джерела (канали) і суми мате-
ріального збитку, завданого підприємству, аналіз насильницьких
злочинів, здійснених проти його персоналу, ефективність роботи
юрисконсульта (юридичної служби); інформацію про персонал під-
приємства, що має доступ до конфіденційної інформації, пов’яза-
ної зі збереженням товарно-матеріальних цінностей, про місцезна-
ходження й правила роботи з документацією, що містить комерцій-
ну таємницю; про місцезнаходження й стан зберігання виробів (опи-
си процесів), що містять комерційну таємницю підприємства тощо.

Нарешті, в третьому блоці «Внутрішньоорганізаційна діяль-
ність служби безпеки» відображаються відомості про склад і
структуру служби безпеки, переміщення персоналу, дисциплінар-
ну практику, результати перевірок та ін.

Інформація накопичується і зберігається в спеціально створю-
ваних картотеках у документованому вигляді. На практиці, це, як
правило, письмові документи, до яких передусім слід віднести
такі:

• організаційні документи (статут, положення, посадові ін-
струкції, штатний розпис, правила внутрішнього трудового роз-
порядку);

• правові документи (закони, підзаконні акти, методичні ре-
комендації з проблем безпеки тощо);

• розпорядчі документи (накази, інструкції, вказівки, графіки
роботи персоналу та ін.);
                                                                                                                                  

1 Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посібник / [В. Л. Ор-
тинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]. — К. : Правова єдність, 2009. — 544 с. —
С. 122—124.



410

• інформаційно-довідкові документи (протоколи, акти, довід-
ки, листи, доповідні й пояснювальні записки, телефонограми, те-
леграми, досьє та ін.);

• договори, трудові угоди;
• документи по особовому складу (накази по особовому скла-

ду, трудові книжки, матеріали перевірок скарг, графіки відпусток
та ін.).

Варто зазначити, що розвиток інформаційних систем посту-
пово зумовлює витіснення практики ведення картотеки доку-
ментів на паперових носіях, унаслідок чого необхідна інформація
все більше нагромаджується, систематизується і зберігається в
електронному вигляді. Для забезпечення потреб в інформації
служб безпеки провідних вітчизняних і закордонних підприємств
створюють банки і бази даних.

Нарешті останнім за черговістю, але не за важливістю, є фі-
нансове забезпечення діяльності служби безпеки підприємст-
ва. Фінансові ресурси створюють фінансову базу для виконання
функцій безпеки і використовуються для формування всіх інших
ресурсів, які необхідні службі безпеки підприємства. Логічним
є обґрунтування необхідного обсягу фінансування діяльності
служби безпеки лише після визначення переліку її функцій і зав-
дань, розрахунку кількісних і якісних параметрів кадрових, мате-
ріально-технічних і інформаційних ресурсів.

Однак на практиці ця послідовність здебільшого порушується,
наштовхуючись на фінансові труднощі, наявні у вітчизняних під-
приємств. Часто завдання зводиться до розрахунку необхідного
обсягу кадрових, інформаційних і матеріально-технічних ресур-
сів за наперед визначеного (фіксованого) розміру грошових кош-
тів, які виділяються для забезпечення економічної безпеки під-
приємства.

Більше того, інколи обмежений характер фінансових можли-
востей певних підприємств змушує їх переглядати і скорочувати
перелік необхідних функцій і завдань щодо забезпечення безпеки
підприємства, що, на нашу думку, не може вважатися виправда-
ним. У таких ситуаціях варто за незмінного обсяг встановлених
завдань безпеки шукати можливості виконання окремих з них за
рахунок кадрових, матеріально-технічних та інших можливостей
наявних підрозділів підприємства або залучення до їх виконання
зовнішніх організацій.

Це завдання розв’язується через налагодження взаємодії служ-
би безпеки з іншими підрозділами підприємства та зовнішні-
ми організаціями.
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Взаємодія служби безпеки з іншими підрозділами підприємст-
ва переслідує два основні завдання: по-перше, забезпечення їх
захищеності від внутрішніх і зовнішніх загроз і, по-друге, вико-
ристання їх потенціалу для вирішення завдань комплексного за-
безпечення безпеки підприємства.

Останнє завдання може успішно розв’язуватися на основі тіс-
ного співробітництва служби безпеки з планово-економічним,
маркетинговим, юридичним відділом, бухгалтерією, відділом кад-
рів та іншими підрозділами підприємства1.

Планово-економічний відділ може проводити економічні роз-
рахунки, консультувати персонал служби безпеки з тих чи інших
питань фінансово-господарської діяльності підприємства, збира-
ти економічну інформацію в інтересах служби безпеки.

Джерелом цінної облікової інформації про діяльність підпри-
ємства може бути бухгалтерія. Крім того, кваліфіковані бухгал-
тери можуть бути задіяні для експертизи договорів, документів,
комерційних пропозицій, які проходять через службу безпеки.
Експертна думка економістів і бухгалтерів також є важливою у
процесі аналізу існуючої організаційної структури, документо-
обігу і багатьох інших аспектів діяльності підприємства.

Взаємодія служби безпеки з відділом по роботі з персоналом
має бути постійною. Відділ по роботі з персоналом має максимум
відкритої інформації щодо всіх без винятку працівників підпри-
ємства. Як джерело інформації для служби безпеки він здійснює
первинний збір відкритої інформації про потенційних працівни-
ків і ринок праці, веде особові справи працівників, складає на них
характеристики, бере участь у проведенні атестацій. Крім того,
важливим моментом у взаємодії служби безпеки і відділу по ро-
боті з персоналом є психологічні аспекти забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства.

Відділ маркетингу — це фактично зовнішня економічна «роз-
відка» підприємства. Тому природно, що він може постачати
стратегічно важливі відомості про стан ринкової кон’юнктури,
розстановку конкурентних сил на ринку, основні тенденції зміни
зовнішнього середовища підприємства, які дозволяють виявити
загрози і небезпеки для діяльності підприємства.

Юридична служба (юрисконсульт) забезпечує відповідність
діяльності підприємства вимогам чинних нормативно-правових
актів. Тому фактично вона забезпечує дотримання політико-пра-
                   

1 Гапоненко В. Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы /
Гапоненко В. Ф., Беспалько А. А., Власков А. С. — М. : Ось-89, 2007. — 208 с. —
С. 153—162.
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вової безпеки підприємства. Виходячи з цього, часто на деяких
підприємства організаційно юридична служба входить до складу
служби безпеки, а її керівник має подвійне підпорядкування —
керівнику підприємства і начальнику служби безпеки.

Взаємодія служби безпеки та інших структурних підрозділів
підприємства полягає не лише у використанні їх потенціалу, а й в
активному захисті службою безпеки їх діяльності. Адже кожен
структурний підрозділ підприємства одночасно може бути об’єк-
том зовнішніх і внутрішніх (з боку інших підрозділів та їх окре-
мих працівників) загроз, а також суб’єктом загроз для інших під-
розділів та підприємства в цілому.

Служба безпеки має співпрацювати з іншими відділами під-
приємства, організовувати і координувати, але не підміняти їх
поточну діяльність, формувати, на думку В. Гапоненка, А. Бес-
палька та А. Власкова1, ще один контур управління, в деякому
розумінні зворотний зв’язок, який реагує на всі відхилення від
нормальної фінансово-господарської діяльності підприємства.

При цьому, комплексно охоплюючи всю господарську діяль-
ність підприємства, маючи достатні повноваження в кожній клю-
човій функціональній її сфері, вона додатково забезпечує нормаль-
ний режим функціонування підприємства. Це здійснюється за ра-
хунок активного використання потенціалу інших підрозділів,
спрямування його на підвищення рівня економічної безпеки, час-
тково дублюючи їх (для підвищення надійності) і підтримуючи
власними специфічними методами.

Не менш важливим для ефективного функціонування служби
безпеки підприємства є налагодження взаємодії з зовнішніми ор-
ганізаціями, передусім правоохоронними органами.

На думку В. Ярочкіна і Я. Бузанової2, необхідність взаємодії
служби безпеки підприємства із правоохоронними органами зу-
мовлюється такими причинами:

• браком власних сил і засобів у служби безпеки підприємства;
• обмеженістю джерел інформації щодо кримінальної ситуації

й особливостей діяльності організованої злочинності;
• складністю охорони транспортних перевезень матеріальних

цінностей і фінансових коштів на значні відстані;
• необхідністю одержання інформації про нових працівників

підприємства й служби безпеки;
                   

1 Гапоненко В. Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы /
Гапоненко В. Ф., Беспалько А. А., Власков А. С. — М. : Ось-89, 2007. — 208 с. — С. 168.

2 Ярочкин В. И. Основы безопасности бизнеса и предпринимательства / Ярочкин
В. И. Бузанова Я. В. — М. : Академический проект: Фонд «Мир», 2005. — 208 с. —
С. 71—72.
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• необхідністю залучення органів правопорядку до відбиття
нападу й сприяння в пошуку й затриманні злочинців і зловмис-
ників та інші.

Основними напрямами взаємодії підприємства й територіаль-
ного органу внутрішніх справ є:

• обмін інформацією: про факти (способи) розкрадання коштів
з використанням підроблених банківських документів, кредитних
карток, підробки інших документів; про фізичних осіб, що працю-
ють на підприємствах і підозрюються у скоєнні правопорушень;

• розроблення спільних заходів протидії прогнозованим (реаль-
ним) фактам загальнокримінальних проявів, загроз убивства або
нанесення тяжких тілесних ушкоджень персоналу і членам їх ро-
дин, знищення майна; щодо технічного захисту й обладнання за-
собами сигналізації об’єктів; щодо створення так званої «гарячої
лінії» з територіальним органом внутрішніх справ (міліцією);
участі у формуванні централізованого, регіонального банку да-
них про підприємства різних форм власності, несумлінних учас-
ників ділових відносин;

• робота з добору, розміщення й професійної підготовки пер-
соналу служби безпеки: здійснення спільної перевірки кандида-
тур на роботу в службі безпеки з використанням інформаційних
можливостей органів внутрішніх справ, відомостей про суди-
мість та ін.; спільне розроблення й введення в дію правил про
відповідальність персоналу за протиправне використання або
розголошення комерційної таємниці; використання допомоги мі-
ліції в навчанні й підвищенні кваліфікації кадрів служби безпеки
тощо.

Отже, раціональна організація діяльності служби безпеки під-
приємства, налагодження ефективної взаємодії з іншими струк-
турними підрозділами підприємства та зовнішніми організаціями
дозволяють забезпечити високу ефективність реалізації завдань
його економічної безпеки.

9.4. Оцінювання ефективності функціонування
служби безпеки підприємства

Проблема оцінювання ефективності діяльності служби безпе-
ки підприємства поки що залишається недостатньо дослідженою.
Разом з тим, вона є надзвичайно важливою, адже на практиці ко-
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жен керівник підприємства завжди намагається з’ясувати: наскіль-
ки значною є роль саме служби безпеки у зменшенні негативного
впливу на його діяльність зовнішніх і внутрішніх загроз та наскіль-
ки ефективно її працівники виконують покладені на них завдання.

В. Ортинський та ін.1 пропонують оцінювати діяльність служ-
би безпеки підприємства на основі експертного методу, методу
«BARS», коефіцієнтного методу та за допомогою спеціальних
коефіцієнтів.

1. Експертне оцінювання. На підприємстві з-поміж праців-
ників, які так чи інакше пов’язані з роботою служби безпеки фор-
мується експертна група. Кожен з експертів за деякою умовною
шкалою (наприклад, від 0 до 5) оцінює роботу служби безпеки за
звітний періоду, беручи до уваги конкретні результати щодо ви-
явлення і ліквідації загроз підприємству. Потім окремі оцінки
зводяться в один показник за допомогою функції усереднення,
який і характеризує роботу служби безпеки за цей період.

2. Метод «BARS» (Behaviorally Anchored Rating Scales), або
поведінкові рейтингові шкали, є комбінацією рейтингових мето-
дів і характеристик поведінки на робочому місці. Для його засто-
сування потрібні фахівці, які розроблятимуть методику (група А)
та експерти (група Б), які проводитимуть оцінювання. Краще,
якщо це будуть працівники, які тісно пов’язані з роботою служби
безпеки або беруть у ній безпосередню участь.

Спочатку фахівці групи А описують специфічні ситуації ефек-
тивного й неефективного виконання обов’язків кожним праців-
ником служби безпеки. Схожі ситуації об’єднують у групи (клас-
тери), які стисло характеризують. Ці ж фахівці проводять ранжу-
вання поведінки, описаної в кожному випадку, всередині групи
за допомогою 7—9-рівневих шкал.

Експерти групи Б з певною періодичністю оцінюють роботу
служби безпеки за визначеними шкалами на основі встановлених
критеріїв.

Не дивлячись на те, що саме розроблення методу вимагає на
початкових етапах значних витрат часу і сил, він є досить точним
і може використовуватися без змін протягом тривалого періоду.

3. Коефіцієнтний метод. Для того щоб оцінити ефективність
діяльності служби за допомогою коефіцієнтів, спочатку визнача-
ють їх перелік. Коефіцієнти мають бути зорієнтовані на остаточ-
ний результат роботи служби безпеки або окремого її підрозділу
                   

1 Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посіб. / [В. Л. Ор-
тинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]. — К. : Правова єдність, 2009. — 544 с. —
С. 293—295.
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в конкретному напрямі. Якщо, наприклад, до завдань служби
безпеки належить перевірка надійності партнерів, то коефіцієнт
має оцінювати роботу служби безпеки саме за якістю цієї пере-
вірки. Інакше кажучи, потрібно враховувати обсяг роботи, спів-
відношення кількості точних і приблизних оцінок надійності, а
також втрати компанії через помилки служби безпеки.

Як приклад можна навести такі коефіцієнти.
Коефіцієнт якості відбору кандидатів (kя.в) — це відношен-

ня чисельності працівників, звільнених за шахрайство (або підо-
зрюваних у шахрайстві) з-поміж прийнятих на роботу за дослі-
джуваний період (Чз), до загальної чисельності прийнятих на
роботу за цей же період (Чп):

п

з
я.в Ч

Ч=k . (9.1)

Розрахункове значення коефіцієнта лежить в межах від 0 до 1.
Причому чим ближче його значення до одиниці, тим нижчий рі-
вень якості роботи служби безпеки.

Рівень втрат на одного прийнятого на роботу працівника
(kв) — це відношення загальних втрат від умисних дій персоналу
(Вумисн) за певний період до загальної чисельності прийнятих за
цей же період працівників (Чп):

п

умисн

Ч
В

=вk . (9.2)

Як і в попередньому випадку, найкращим показником є нуль, і
чим ближче до нуля величина цього коефіцієнта, тим вища якість
роботи служби безпеки.

Для оцінювання ефективності роботи з клієнтами і партнера-
ми застосовуються такі показники.

Коефіцієнт якості перевірки партнерів (kп), який обчислю-
ють як відношення чисельності партнерів, що вчинили шахрайст-
во, з тих, з ким почали співпрацювати в досліджуваний період
(Пшахр), до загальної кількості партнерів, з якими почалася робота
в цей період (Пзаг):

заг

шахр
п П

П
=k . (9.3)

Найкраще значення показника — нуль. Чим вище значення
коефіцієнта, тим нижча якість роботи служби безпеки в цій сфері.
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Рівень втрат на одного партнера (сп) — це відношення
втрат від зловмисних дій партнерів (Впартн) за досліджуваний пе-
ріод до загальної чисельності партнерів, з якими почалася робота
в цей період (Взаг):

заг

партн
п П

В
С = . (9.4)

Межі значень показника такі ж, як і в попередніх випадках.
4. Оцінювання за сукупністю показників. Основу цього ме-

тоду складає розроблена на підприємства система показників, яка
може охоплювати:

• об’єктивні вимоги. Зовнішній вигляд працівника (особливо
якщо це впливає на якість виконання обов’язків), стан поста (ро-
бочого місця), трудова дисципліна (прогули, запізнення, пору-
шення) та ін.;

• знання теорії й практики досягається тренуванням і на-
вчанням (перевіряється атестаційною комісією або безпосереднім
керівником);

• загальні результати роботи довіреного сектору підпри-
ємства (є розкрадання — показник знижується, виявлено по-
рушника — показник підвищується тощо);

• непланові перевірки, які проводяться за допомогою «навчаль-
них» порушників, «контрольних» крадіжок, навчальних тривог
тощо. Такі перевірки на пильність, швидкість реакції, правиль-
ність дій, рівень захищеності певних об’єктів є характерними ме-
тодами оцінювання працівників охорони.

Цілком очевидно, що вище наведені методи переважно спря-
мовані на оцінювання якості роботи і рівня підготовленості пра-
цівників служби безпеки до виконання поставлених перед ними
завдань.

Разом з тим, вони не дозволяють оцінити економічну ефектив-
ність діяльності служби безпеки підприємства, оскільки не пе-
редбачають розгляд поняття економічного ефекту.

Зокрема, В. Мак-Мак1 відмічає, що надійність і ефективність
системи безпеки підприємства повинна оцінюватися на основі
одного критерію — ступеня наявності чи відсутності нанесеного
йому матеріального збитку й моральної шкоди. Зміст цього кри-
терію розкривається, на його думку, через такі показники, як:
                   

1 Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия (организационно-управленчес-
кие и правовые аспекты деятельности) / В. П. Мак-Мак. — М. : Мир безопасности, 1999. —
160 с.
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1) недопущення фактів розголошення конфіденційних відо-
мостей;

2) попередження або припинення протиправних дій з боку пер-
соналу підприємства, його відвідувачів, клієнтів;

3) схоронність майна й інтелектуальної власності підприємства;
4) попередження надзвичайних ситуацій;
5) припинення насильницьких злочинів стосовно окремих (спе-

ціально виділених) працівників і груп працівників підприємства;
6) своєчасне виявлення й припинення спроб несанкціоновано-

го проникнення на охоронні об’єкти підприємства.
На такій же позиції стоїть і Н. Кириллов1.
В. Мак-Мак пропонує також застосовувати різні критерії та

деталізуючі їх показники окремо для кожного з виокремлюваних
ним підрозділів служби безпеки підприємства (розвідувального,
контррозвідувального та штабного), які наведено в табл. 9.4.

Цінність такого підходу полягає в тому, що діяльність служби
безпеки:

по-перше, оцінюється на основі результатів її діяльності;
по-друге, враховується специфіка роботи окремих підрозділів

служби безпеки;
по-третє, стає можливим кількісне вимірювання результатів

роботи служби безпеки на основі розрахунку низки показників.

Таблиця 9.4
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

РОБОТИ ПІДРОЗДІЛІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ

Підрозділ Критерії Показники

Ро
зв
ід
ув
ал
ьн
ий

1) точність і об’єктив-
ність відомостей про
досліджуваних осіб;
2) якісне документуван-
ня протиправних дій
юридичних і фізичних
осіб, спрямованих про-
ти інтересів підприєм-
ства;
3) своєчасне й об’єктив-
не інформування про
зовнішні загрози та їх
носіїв

• кількість зведень, оглядів, довідок,
меморандумів загального характеру;
• кількість цивільних справ, виграних
за допомогою детективів;
• кількість успішно проведених за до-
помогою розвідки ділових переговорів;
• кількість виявлених ненадійних ді-
лових партнерів;
• кількість виявлених несумлінних
конкурентів;
• кількість виявлених некредитоспро-
можних ділових партнерів;
• кількість перевірок осіб, що уклали
з підприємством контракти тощо

                   
1 Кириллов Н. П. Безопасность предпринимательской деятельности в современной

России: [учеб. пособие] / Кириллов Н. П. — М. : Элит, 2008. — 408 с. — С. 46.
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Закінчення табл. 9.4

Підрозділ Критерії Показники

К
он
тр
ро
зв
ід
ув
ал
ьн
ий

1) ступінь протидії роз-
відувальним заходам
конкурентів і злочин-
ців,
2) рівень відвернених і
припинених правопо-
рушень на охоронному
об’єкті

• кількість притягнутих до відповідаль-
ності за розголошення комерційної та-
ємниці підприємства;
• кількість виявлених економічних
(промислових) шпигунів;
• кількість реалізованих інформацій-
них матеріалів про причини (що поро-
джують) і умови (що сприяють) ско-
єнню правопорушень;
• кількість виграних судових процесів
по цивільних і кримінальних справах
на підставі матеріалів контррозвідки;
• кількість розглянутих матеріалів, під-
готовлених контррозвідкою, по адмі-
ністративних правопорушеннях;
• кількість службових розслідувань,
проведених стосовно персоналу під-
приємства;
• кількість розшуканих безвісті зник-
лих працівників підприємства;
• кількість перевірок працівників під-
приємства;
• кількість повернутого підприємству
майна, яке було втрачене його праців-
никами

Ш
та
бн
ий

1) якість управлінсько-
го впливу підрозділу
на діяльність служби
безпеки в цілому та її
окремих підрозділів

• ступінь досягнення встановлених
цілей;
• своєчасне й повне забезпечення ре-
сурсами підрозділів служби безпеки за
встановленими нормами;
• оперативне і якісне виявлення недо-
ліків і вивчення позитивного передо-
вого досвіду, виявленого в процесі
контролю й комплексного інспекту-
вання;
• достатнє й своєчасне надання пра-
цівникам служби безпеки встановле-
них видів інформаційних документів

Разом з тим, він не дозволяє однозначно визначати загальний
рівень ефективності діяльності служби безпеки підприємства та її
окремих підрозділів, оскільки передбачає обчислення множини
різновекторних показників, без зведення їх в один узагальнюю-
чий показник.
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Враховуючи це, важливим є визначення такого вимірника ре-
зультатів роботи служби безпеки, який би уможливлював оціню-
вання, зіставлення та узагальнення (підсумовування) різних видів
ефектів, які породжуються діяльністю служби безпеки підпри-
ємства.

На нашу думку, вимірювати величину такого ефекту потрібно
у вартісних показниках беручи до уваги, що головним економіч-
ним критерієм ефективності діяльності служби безпеки є наяв-
ність або відсутність нанесеного підприємству збитку.

Відповідно, під економічним ефектом функціонування служ-
би безпеки підприємства будемо розуміти розмір попереджено-
го збитку в результаті її діяльності, спрямованої на подолання
негативного впливу на підприємство внутрішніх і зовнішніх за-
гроз.

Однак, сам по собі ефект, якої б величини він не був, не в змо-
зі повною мірою характеризувати рівень функціонування служби
безпеки. Важливо знати, ціною яких зусиль отримано цей ефект,
тобто яка «ціна» результату. Однакові витрати праці можуть дати
різний ефект, і навпаки, — той самий ефект може бути досягну-
тий різними витратами праці.

Метою діяльності є отримання більшого ефекту з найменши-
ми трудовими, матеріальними і фінансовими витратами. Тому
необхідним стає порівняння отриманого результату (ефекту) з
тими витратами, за допомогою яких він отриманий. Таке співвід-
ношення дає відносну величину — ефективність функціонування
служби безпеки.

Ефективність функціонування служби безпеки — це еко-
номічна категорія, яка розкриває взаємозв’язок між отримани-
ми результатами (ефектом) і понесеними витратами на вияв-
лення, попередження, зменшення (локалізацію) та усунення
негативного впливу загроз на діяльність підприємства.

На думку М. Маркова1, необхідність одержання не будь-якого,
а саме необхідного результату (ефекту) діяльності дозволяє дійти
висновку, що категорія «ефективність» характеризує ланцюг
«ціль—результат—витрати».

Розглядаючи взаємозв’язок перших двох елементів ланцюга,
передусім необхідно відповісти на запитання: «наскільки отри-
маний результат наближає нас до поставленої мети?» (результа-
тивність управління). Зіставляючи результати з витратами, ста-
                   

1 Марков М. Технология и эффективность социального управления: Пер. с болг. /
Под ред. Т. В. Керимовой. — М.: Прогресс, 1982. — 267 с. — С. 210.
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виться завдання показати ступінь економічності діяльності, тобто
дати відповідь на запитання: «ціною яких витрат досягнуто це
наближення до мети?» (ефективність управління).

Враховуючи це, доцільно ефективність діяльності служби
безпеки підприємства оцінювати на основі двох груп показників:
результативності та ефективності.

Результативність характеризуватиме міру виконання по-
ставлених завдань окремими працівниками, підрозділами і служ-
бою безпеки в цілому. Оцінювання результативності роботи ок-
ремих працівників служби безпеки за певний період можна про-
вести на основі застосування такої формули:

i

n

i ij

ij
j a

P
P

Р ⋅=∑
=1

пл

ф

, (9.5)

де Рj — рівень результативності роботи j-го працівника служби
безпеки;

пл
ij

ф
ij PP ,  — відповідно фактично досягнутий і запланований рі-

вень виконання i-го завдання j-м працівником;
ai — коефіцієнт значущості i-го завдання;
n — кількість завдань.
Результативність роботи певного підрозділу служби безпеки

може визначатися або як середньозважена величина з рівнів ре-
зультативності всіх його працівників (у разі, якщо кожен праців-
ник мав окремі завдання), або на підставі формули 9.6 (якщо зав-
дання були поставлені для всього підрозділу в цілому, що уне-
можливлює їх диференціацію за окремими працівниками):

i

m

i ik

ik
k a

P
PР ⋅=∑

=1
пл

ф

, (9.6)

де Рk — рівень результативності роботи k-го підрозділу служби
безпеки;

плф , kk PP  — відповідно, фактично досягнутий і запланований
рівень виконання i-го завдання k-м підрозділом;

ai — коефіцієнт значущості i-го завдання;
m — кількість завдань.
Вищенаведений підхід може застосовуватися і для оцінювання

результативності роботи служби безпеки в цілому.
Оцінювання ефективності роботи служби безпеки на підставі

врахування величини створюваного економічного ефекту можна
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провести, застосовуючи методологію функціонального аналізу
рівня економічної безпеки підприємства, яка розроблена фахів-
цями Російської економічної академії ім. Г. В. Плеханова1.

Як вже зазначалося, головним завданням діяльності служби
безпеки підприємства є попередження (усунення) негативного
впливу загроз на його діяльність, що проявляється в мінімізації
збитків від їх реалізації. Відповідно, рівень ефективності функці-
онування служби безпеки (Ес.б) може бути визначений на основі
використання наступної формули:

В
ЗЗ

Е завдвідв
с.б

−
= , (9.7)

де Звідв — обсяг сукупного відвернутого збитку, грн;
Ззавд — обсяг загального завданого збитку підприємству від

реалізації загроз, грн;
В — обсяг витрат на заходи із запобігання негативному впли-

ву загроз, грн.
З метою оцінювання ефективності діяльності окремих підроз-

ділів служби безпеки теж застосовується формула (9.7). При цьо-
му враховуються лише ті ефекти і витрати, які спричинені діяль-
ністю цих підрозділів.

Для унаочнення і полегшення процедури оцінювання ефектив-
ності функціонування окремих підрозділів і служби безпеки в ці-
лому результати розрахунків показників бажано подавати в таб-
личній формі.

Схему таблиці для оцінювання ефективності функціонування
служби безпеки та її окремих підрозділів наведено в табл. 9.5.

У таблиці 9.5 заходи, спрямовані на мінімізацію (усунення)
негативного впливу загроз, подаються окремо в розрізі кожного
підрозділу служби безпеки із зазначенням їх вартості, розміру
відвернутого (внаслідок їх вжиття) збитку та все-таки заподіяно-
го збитку. Це дозволяє оцінювати ефективність протидії підроз-
ділу окремим загрозам.

Визначені підсумовуванням загальні величини відвернутого
та заподіяного збитків і витрат на вжиття заходів у рядку «Разом»
у розрізі кожного підрозділу служби безпеки дозволяють оцінити
загальну ефективність роботи кожного підрозділу. Узагальнення
                   

1 Основы экономической безопасности. (Государство, регион, предприятие, лич-
ность) / Под ред. Е. А. Олейникова. — М. : Интел-Синтез, 1997. — 228 с. — С. 143—150.
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даних по всіх підрозділах (рядок «Усього») дає змогу комплексно
характеризувати ефективність діяльності служби безпеки підпри-
ємства загалом.

Визначення розмірів завданого і відверненого збитків підпри-
ємству може здійснюватися на основі застосування експертних
методів оцінювання.

Таблиця 9.5
СХЕМА ТАБЛИЦІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ

ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Заходи Відверну-
тий збиток

Завданий
збиток

Підрозділи
служби безпеки

на
зв
а

ва
рт
іс
ть

на
зв
а

ро
зм
ір

зб
ит
ку

на
зв
а

ро
зм
ір

зб
ит
ку

Ефективність
діяльності

8 = ( 5 – 7) / 3

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Відділ охорони

Разом:

2. Відділ режиму

Разом:

3. Відділ по роботі з
персоналом і докумен-
тами з грифом «КТ»

Разом:

4. Відділ інженерно-тех-
нічного захисту

Разом:

5. Відділ розвідки і ін-
формаційно-
аналітичної діяльності

Разом:

Усього:

Також необхідність урахування можливості існування різно-
часових ефектів і витрат обумовлює в деяких випадках потребу в
застосуванні методів дисконтування грошових потоків.



423

Резюме

Раціональне забезпечення економічної безпеки бізнесу здійс-
нюється на системній основі. Під системою управління економіч-
ною безпекою бізнесу розуміють сукупність взаємопов’язаних
елементів, що забезпечують формування і підтримання необхід-
ного рівня його економічної безпеки.

Основними складовими цієї системи є об’єкти, суб’єкти, полі-
тика, механізм та концепція безпеки підприємства.

Об’єкт безпеки — це все те, на що спрямовані зусилля із за-
безпечення безпеки (окремі структурні підрозділи, групи праців-
ників або власники підприємства, різні види ресурсів або майна,
види діяльності, процеси, інтереси підприємства в різних сферах).

Суб’єктами безпеки є окремі фізичні або юридичні особи,
компетентні органи та служби, які реалізують цілі та завдання
забезпечення економічної безпеки бізнесу. Суб’єктів безпеки
можна класифікувати за різними ознаками. Залежно від місце-
знаходження та підпорядкування вони поділяються на служби і
підрозділи, що займаються цією діяльністю безпосередньо на
підприємстві (служба безпеки, рада з безпеки, інші функціональ-
ні підрозділи і працівники підприємства в межах їх компетенції)
та зовнішні органи і організації (органи державної влади і управ-
ління, різні організації, які надають послуги в галузі забезпечення
безпеки підприємств).

Система управління економічною безпекою бізнесу будується
відповідно до розроблюваних стратегій безпеки.

Під стратегією економічної безпеки бізнесу розуміється су-
купність найбільш значимих рішень, спрямованих на забезпечен-
ня прийнятного рівня безпеки його функціонування у довгостро-
ковому періоді. Залежно від спрямованості і характеру розрізня-
ють пасивну, активну (превентивну) і компенсаційну стратегії
безпеки.

Реалізація розробленої стратегії безпеки відбувається через
політику безпеки, якої дотримується суб’єкт господарювання.
Політика безпеки бізнесу характеризує основні орієнтири, уза-
гальнюючі цілі, завдання та дії у сфері забезпечення економічної
безпеки бізнесу.
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Головною метою функціонування системи управління еконо-
мічною безпекою є забезпечення стійкого функціонування та
розвитку бізнесу в умовах негативного впливу зовнішніх і внут-
рішніх загроз. Для досягнення цієї мети суб’єкти забезпечення
безпеки на основі дотримання певних принципів, виконують ряд
завдань і здійснюють низку функцій, які поділяються на запобіж-
но-профілактичні і оперативно-інформаційні.

Успішне втілення цілей, завдань і функцій безпеки відбува-
ється за рахунок використання відповідного механізму забезпе-
чення економічної безпеки. Механізм управління економічною
безпекою бізнесу — це сукупність організаційно-економічних,
правових і морально-психологічних методів, заходів, сил та засо-
бів, за допомогою яких суб’єкти впливають на об’єкти для досяг-
нення цілей безпеки і розв’язання поставлених перед ними зав-
дань.

Узагальнення всіх вище наведених елементів системи управ-
ління економічною безпекою відбувається в рамках розроблюва-
ної концепції економічної безпеки бізнесу — системи поглядів,
ідей, цільових настанов, «пронизаних» єдиним визначальним за-
думом, провідною думкою щодо постановки і розв’язаня проб-
лем забезпечення економічної безпеки підприємства.

Організаційну основу функціонування системи економічної
безпеки підприємства складає створювана служба безпеки — са-
мостійний структурний підрозділ підприємства, який вирішує зав-
дання безпосереднього захисту його життєво важливих інтересів
в умовах підприємницького ризику та конкурентної боротьби.

Потреба у створенні власної служби безпеки вирішується кож-
ним підприємством окремо з урахуванням особливостей його ді-
яльності. На практиці власну службу безпеки створюють лише
успішні середні та великі підприємства. Малі підприємства вико-
ристовують субконтрактну систему безпеки, укладаючи договори
щодо надання їм інформаційних, консалтингових, охоронних і
інших послуг зовнішніми спеціалізованими організаціями, які
діють на місцевому, регіональному або загальнодержавному рів-
ні. Також поширеною є комбінована система безпеки, яка перед-
бачає виконання окремих функцій безпеки за рахунок отримання
послуг від зовнішніх організацій, а всіх інших — через активне
використання можливостей власних структурних підрозділів.

Для розв’язання покладених на службу безпеки завдань вона
виконує низку охоронних, інформаційно-аналітичних, організа-
ційних, виховних (мотиваційних), контролюючих та інших функ-
цій у сфері забезпечення безпеки підприємства і має у певний
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спосіб упорядковану структуру. Типовою є структура служби
безпеки, яка включає такі підрозділи: охорони, режиму, по роботі
з персоналом і документами з грифом «КТ», інженерно-тех-
нічного захисту, розвідки і інформаційно-аналітичної діяльності.
Крім того, окремо для екстрених ситуацій можуть створюватися
група оперативного реагування і кризова група, які підпорядко-
вуються начальнику служби безпеки.

Забезпечення ефективного функціонування служби безпеки під-
приємства відбувається за рахунок раціональної організації її ді-
яльності.

Під організацією діяльності служби безпеки розуміється про-
цес підготовки служби безпеки до виконання покладених на
неї завдань, який передбачає створення необхідної організаційної
структури та відповідне ресурсне забезпечення її діяльності.

Оцінювання функціонування служби безпеки здійснюється на
основі використання багатьох методів. Найбільшого поширення
набули методи експертного оцінювання, метод «BARS», коефіці-
єнтний метод та система розроблюваних спеціальних коефіцієн-
тів. Також варто оцінювати результативність та економічну ефек-
тивність діяльності окремих працівників, підрозділів і служби
безпеки в цілому.

Результативність характеризує міру виконання поставлених
завдань окремими працівниками, підрозділами і службою безпе-
ки в цілому. Ефективність функціонування служби безпеки роз-
криває взаємозв’язок між отриманими результатами (ефектом) і
понесеними витратами на виявлення, попередження, зменшення
(локалізацію) та усунення негативного впливу загроз на діяль-
ність підприємства.

При цьому під економічним ефектом функціонування служби
безпеки підприємства розуміється розмір попередженого збитку
в результаті її діяльності, спрямованої на подолання негативного
впливу на підприємство внутрішніх і зовнішніх загроз.

Терміни і поняття

 система управління економічною безпекою;
 об’єкт безпеки;
 суб’єкт безпеки;
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 політика безпеки;
 стратегія економічної безпеки;
 механізм управління економічною безпекою;
 концепція економічної безпеки;
 субконтрактна система безпеки;
 комбінована система безпеки;
 служба безпеки підприємства;
 організація діяльності служби безпеки;
 ефективність функціонування служби безпеки.

Питання для перевірки знань

1. Дайте визначення та перелічіть основні елементи системи
управління економічною безпекою бізнесу.

2. Охарактеризуйте об’єкти та суб’єкти безпеки бізнесу.
3. Детально розкрийте зміст політики безпеки бізнесу.
4. Які основні принципи покладено в основу формування та

функціонування системи управління безпекою бізнесу?
5. Дайте визначення та розкрийте зміст механізму управління

економічною безпекою бізнесу.
6. Які є основні режими функціонування системи безпеки під-

приємства? Назвіть характерні функції, які виконують суб’єкти
безпеки за кожного з режимів.

7. Докладно охарактеризуйте сутність, призначення та струк-
туру концепції економічної безпеки.

8. Які можливі способи організації системи управління еко-
номічною безпекою для малих, середніх та великих підприємств?

9. Розкрийте сутність, завдання та функції служби безпеки
підприємства.

10. Яка структура та основні завдання підрозділів служби без-
пеки підприємства?

11. Сутність та основні етапи процесу організації діяльності
служби безпеки підприємства.

12. Охарактеризуйте основні методи оцінювання ефективності
діяльності служби безпеки підприємства.
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Завдання для індивідуальної роботи

1. На основі інформації конкретного підприємства складіть
перелік об’єктів та суб’єктів забезпечення його економічної без-
пеки. Обґрунтуйте залежність методів та засобів, які повинні за-
стосовуватися суб’єктами безпеки, від особливостей окремих об’єк-
тів безпеки.

2. Визначте переваги і недоліки різних типів стратегії безпеки
бізнесу.

3. Обґрунтуйте за допомогою конкретних прикладів сутність і
роль принципу комплексності в організації системи управління
економічною безпекою бізнесу.

4. На основі ґрунтовного аналізу сутності субконтрактної і
комбінованої систем забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства визначте їх переваги, недоліки та умови використання.

5. Дослідіть можливості використання економіко-математич-
них методів для обґрунтування ресурсного забезпечення функціо-
нування служби безпеки підприємства.

6. Розробіть посадову інструкцію одного з працівників служби
безпеки підприємства.

7. Визначте переваги, недоліки і сферу застосування типових
методів, які використовуються в практиці оцінювання роботи
служби безпеки підприємства.

Література для поглибленого вивчення
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ

БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

Знання — настільки доро-
гоцінна річ, що їх соромно
добувати з будь-якого
джерела.

(Фома Аквінський)

10.1. Правове регулювання захисту комерційної та-
ємниці в різних країнах.
10.2. Зарубіжний досвід управління економічною без-
пекою персоналу підприємств.
10.3. Роль економічної розвідки в діяльності зарубіж-
них компаній.
10.4. Особливості організації захисту бізнесу в за-
рубіжних країнах.

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

 Вивчивши матеріал цього розділу, ви будете ЗНАТИ:

 правове регулювання захисту комерційної таємниці за кор-
доном;
 взаємозв’язки різноманітних видів економічних розвідок;
 об’єкти економічного шпигунства;
 передумови, що сприяють проникненню в комп’ютерну
мережу,

 а також УМІТИ:

 оцінювати наслідки втрати комерційної таємниці підпри-
ємства;
 використовувати зарубіжний досвід забезпечення безпеки
персоналу.

10
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10.1. Правове регулювання захисту
комерційної таємниці в різних країнах

У процесі підприємницької діяльності, при створенні нових
технологій у результаті інтелектуальної праці виникають на-
сичені найрізноманітнішими відомостями інформаційні об’єк-
ти, що мають комерційну цінність. Це можуть бути методики
робіт, перспективні технічні рішення, результати маркетингових
досліджень тощо, націлені на досягнення підприємницького ус-
піху.

Сьогодні стало майже масовим явищем нецивілізоване запо-
зичення інтелектуальної і промислової власності. Часто партнери
прагнуть різними шляхами одержати «закриту» інформацію, яка
має для них економічний інтерес. Тому забезпечення еконо-
мічної безпеки бізнесу в умовах ринкової економіки вимагає за-
хисту комерційної таємниці.

За підрахунками американських фахівців, втрата 20 % інфор-
мації, що становить комерційну таємницю, веде до розорення
фірми (організації) протягом місяця в 60 випадках із 1001.

За нинішніх умов інформація є особливим видом товару, що
має певну цінність. Для підприємця найчастіше найціннішою є
інформація, яку він використовує для досягнення цілей фірми та
розголошення якої може позбавити його можливостей реалізува-
ти цілі, тобто створює загрози безпеці підприємницької діяльнос-
ті різного ступеня важкості. За ступенем цінності інформацію
поділяють на три групи:
перша — інформація для відкритого користування будь-яким

споживачем у будь-якій формі;
друга — інформація обмеженого доступу — тільки для орга-

нів, що мають відповідні законодавчо встановлені права;
третя — інформація тільки для працівників або керівників

фірми.
Інформація, яка належить до другої й третьої груп, є конфіде-

нційною і має обмеження в поширенні, доступ до неї обмежуєть-
ся відповідно до законодавства. Частина цієї комерційної інфор-
мації становить особливий блок і може бути віднесена до
комерційної таємниці.
                   

1Сафаралиев Г. К. Анализ правовой концепции режима коммерческой тайны / Сафа-
ралиев Г. К., Бердашкевич А. П. // АКДИ Экономика и жизнь. — М., 2004.
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З правового погляду зору, комерційну таємницю часто пов’я-
зують із засобами захисту від неякісної конкуренції в межах ре-
алізації права на інтелектуальну власність1.

Згідно зі статтею 155 Господарського кодексу України серед
об’єктів прав інтелектуальної власності у сфері господарювання є
й комерційна таємниця — зокрема, відомості, пов’язані з вироб-
ництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяль-
ністю суб’єкта господарювання, що не є державною таємницею,
розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб’єкта гос-
подарювання, можуть бути визнані його комерційною таємни-
цею.

Відомості, які можуть бути віднесені до комерційної таємниці
суб’єкта господарювання, повинні мати такі ознаки:

• не містити державної таємниці;
• не наносити шкоди інтересам суспільства;
• стосуватись виробничої діяльності підприємства;
• мати дієву або потенційну комерційну цінність та створюва-

ти переваги в конкурентній боротьбі;
• мати обмеження в доступі тощо.
У зв’язку з цим необхідно визначити сутність самого поняття

«комерційна таємниця», яка характерна для різних країн. Тлума-
чення «комерційної таємниці» в деяких країнах наведено в таб-
лиці 10.12.

Таблиця 10.1
СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ»

Країна Комерційна таємниця

США
Під комерційною (торговельною) таємницею розуміють будь-
яку комерційну цінну інформацію або у формі винаходу, або у
вигляді теоретичної промислової, або комерційної ідеї, або плану

Німеч-
чина

Поняття комерційної і виробничої таємниці сформульовано в за-
коні «Про акціонерні товариства» і законі «Про підприємства».
Під ці поняття підпадають комерційні задуми, комерційно-
політичні цілі фірми, предмет і результати нарад та засідань ор-
ганів управління фірм, розміри і умови банківського кредиту,
розрахунок цін, баланси і бухгалтерські книги, таємні компань-
йони товариств, комп’ютерні програми, списки представників
або посередників, картотеки клієнтів та інше

                   
1 Андрощук Г. А. Экономичекая безопасность предприятия: защита коммерческой

тайны : Монография/ Г. А Андрощук, П. П Крайнев — К. : Ин Юре, 2000. — 400 с.
2 Нікіфоров Г. К. Підприємництво та правовий захист комерційної таємниці : Навч.-

практ. посібник / Г. К.Нікіфоров, С. С. Нікіфоров. — К. : Олан, 2001. — 208 с.
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Закінчення табл. 10.1

Країна Комерційна таємниця

Китай

Згідно із законом проти недобросовісної конкуренції термін
«підприємницька таємниця» належить до технічної або бізнес-
інформації, що не є публічною, може давати економічні вигоди
особі, яка має право на ці таємниці, є практичною і щодо якої
особа вживала заходів для захисту її конфіденційності

Проблема захисту комерційної таємниці має багато аспектів,
серед яких найважливішими є визначення правового положення
комерційної таємниці як соціального ресурсу, юридичне закріп-
лення права на комерційну таємницю та створення правових га-
рантій реалізації цього права, регулювання відносин, які виника-
ють у сфері обігу комерційної таємниці.

Комерційна таємниця, як засіб захисту господарської, торго-
вельної та іншої діяльності, потребує нормативного закріплення
та відповідної правової бази. Майнові інтереси власників вироб-
ничих, торгових, ділових секретів, ноу-хау повинні охоронятися
нормами цивільного, торгового, кримінального, трудового права,
законодавства про недобросовісну конкуренцію.

Захист комерційної таємниці, як частина діяльності із забезпе-
чення безпеки підприємництва в цілому, допускає, що протиправ-
ні зазіхання на комерційну інформацію можуть здійснюватися за
різними напрямами. У зв’язку з цим ефективний захист інформа-
ції повинен передбачати систему напрямів діяльності, кожному з
яких відповідає свій спосіб захисту.

Крім того, варто враховувати світовий досвід захисту комер-
ційної інформації. У зарубіжних країнах існують різні пріоритет-
ні напрями захисту комерційної таємниці. Так, у Німеччині пере-
важають законодавчі заходи, у США й Франції, поряд з ними,
перевага віддається організації власних служб безпеки фірм, в
Японії для захисту характерний корпоративний дух і довгостро-
кова зайнятість у фірмі, у Великій Британії захист забезпечується
договірними зобов’язаннями.

Перелік нормативних aктів i прецедентних рішень, що вико-
ристовуються для регулювання відносин з приводу зазначених
об’єктів, наведено в таблиці 10.21.
                   

1 Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства : навч. посібник / Іванюта Т. М.,
Заїнчковський А. О. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 256 с. — С. 34—35.
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Таблиця 10.2
ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВІДНОСИН

ЩОДО ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РІЗНИХ КРАЇНАХ

Країна Джерела права

США
Уніфікований закон про ділові секрети.
§ 757—759 першого Зведення делікатного права, 1939 р.
Зведення законів США, ч. 35 §284.
Закон США про економічне шпигунство, 1996 р.

Японія

Цивільний кодекс.
Цивільно-процесуальний кодекс.
Кримінальний кодекс про припинення недобросовісної
конкуренції.
Комерційний кодекс.
Патентний закон Японії.

Велика
Британія

Основним джерелом є прецедентне право.
Закон про обмеження торгової практики.
Закон про арбітраж.
Закон про порушення конфіденційності.

ФРН

Закон про заборону обмежень конкуренції.
Закон про заборону недобросовісної конкуренції.
Патентний закон.
Закон про винаходи службовців.
Торговий кодекс.
Кримінальний кодекс.
Німецьке цивільне укладення.

Швейцарія Федеральний Закон «Про недобросовісну конкуренцію»

Угорщина Закон про заборону недобросовісної ринкової поведінки

Чехія
і Словаччина Торговельний кодекс

Болгарія Закон про захист конкуренції

Польща Закон про боротьбу з недобросовісною конкуренцією

Необхідно визнати, що в країнах світу, де використовуються
інформаційні об’єкти, що являють собою комерційну цінність,
немає єдиного підходу до визначення поняття такої інформації.
Застосовуються різні визначення: «ділові секрети», «виробничі
секрети», «торговельні секрети», «конфіденційна інформація»,
«комерційна таємниця» тощо.

Тлумачення понять «діловий», «виробничий», «торговий» сек-
рет у деяких країнах наведено в табл. 10.3.
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Таблиця 10.3
ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ «СЕКРЕТ»

Країна Зміст поняття «секрет»

США «Діловий секрет » — рiзні види технічної інформації (формула,
пристрій, метод, техніка i cпociб виробництва)

Угорщина «Виробничий секрет» — технічна інформація

Японія «Діловий секрет» — інформація про способи виробництва,
продаж або будь-яка інформація про технологію i бізнес

Канада «Торговий секрет» — інформація, що стосується продажу

Росія

«Секрети виробництва»,»виробнича таємниця» — рішення у
сфері виробництва.
«Професійні секрети» — відомості будь-якого характеру (тех-
нічні, економічні, організаційні тощо) про способи здійснення
професійної діяльності

Забезпечення захисту комерційної таємниці, що базується на
відповідній правовій базі, в різних країнах має певні особливості.

США
Ділові секрети в США охороняються Законом про економічне

шпигунство (ЕА) від 1996 p. i Уніфікованим законом про ділові
секрети (UTSA). За порушення першого закону може наступити
кримінальна відповідальність, за порушення другого — цивільна,
причому одне не виключає іншого.

Особливий інтерес до цієї проблеми пояснюється підвищеною
роллю технологій в американській економіці i випадками вико-
ристання комп’ютерів та Інтернету для проникнення в конфіден-
ційні бази даних.

Випадки фактичного або передбачуваного протиправного ви-
користання ділових секретів регулюються UTSA, а ЕА охоплює
також випадки умисного незаконного привласнення ділових сек-
ретів. На порушників ЕА може накладатись штраф до 500 тис.
дол. i застосовуватись ув’язнення строком до 10 років (корпора-
ція або інша організація може бути оштрафована на 5 млн дол.).
Якщо ж злочин умисно скоюється на користь іноземної держави,
то максимальний термін ув’язнення може скласти 15 poків, a
штраф — 10 млн дол.

Оскільки порушники ЕА можуть понести кримінальне пока-
рання, законом передбачаються i cyвopiші умови надання дока-
зів, тобто вони повинні бути неспростовними. Kpiм того, для по-
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рушення кримінальної справи необхідне підтвердження умис-
ності протиправних дій, тому здебільшого порушуються цивільні
справи1.

ЯПОНІЯ
Питання захисту службових ділових секретів роботодавця від

незаконного привласнення їx службовцями після закінчення тер-
міну служби регулюються i в Японії. Роботодавець може за до-
помогою договору зобов’язати свого службовця не розкривати
інформацію, яку він набув протягом терміну служби. Типова
угода про службові винаходи, підготовлена патентним відом-
ством, містить такий пункт: «Винахідники i службовці відділу з
винаходів повинні зберігати таємницю змісту винаходів i інших
мaтepiaлів, що відносяться до iнтepecy компанії, на необхідний
період часу»2.

Відповідні норми законів накладають на певних ociб згідно з
займаним ними положенням або професією обов’язок щодо збе-
реження конфіденційності. У Цивільному кодексі передбачається
обов’язок уважно ставитись до справ, у Комерційному кодекci —
обов’язок лояльності директора корпорацій, що також включає
обов’язок збереження конфіденційності.

Кримінальний кодекс передбачає покарання для ociб окремих
професій, які розкривають секрети клієнтів або споживачів. Осо-
ба, яка без відповідної підстави розкрила секрет, що став їй ві-
домий завдяки професійній діяльності, підлягає покаранню у
вигляді ув’язнення строком до шести місяців або штрафу до
20000 тис. єн.

Кримінальний кодекс не містить яких-небудь положень, що
передбачають покарання за незаконне розкриття або незаконне
використання ділових секретів або промислове шпигунство. Про-
те деякі статті Кримінального кодексу, що стосуються погроз
(шантажу), перешкоджання чиїй-небудь діяльності, крадіжок,
обману, порушення довір’я, можуть бути застосовані i до вище-
названих правопорушень.

У 90-х роках ХХ ст. у Закон Японії про припинення недобро-
совісної конкуренції були внесені поправки, що враховують про-
позиції на переговорах у рамках ГАТТ i міжнародну гармоніза-
цію в цій галузі. Зокрема, були введені нові статті, що стосуються
                   

1 Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства : Навч. посібник / Іванюта Т. М.,
Заїчковський А. О. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 256 с. — С. 42.

2 Андрощук Г. А. Экономичекая безопасность предприятия: защита коммерческой
тайны : Монография / Г. А Андрощук, П. П Крайнев — К. : Ин Юре, 2000. — 400 с.
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незаконного заволодіння комерційною таємницею, її викорис-
тання або розголошення. Kpiм того, вони регулюють випадки,
коли особа знає про незаконне отримання комерційної таємниці,
але продовжує використовувати її. Винний у здійсненні акту не-
сумлінної конкуренції засуджується до тюремного ув’язнення на
термін, що не перевищує трьох poкiв, або до виплати штрафу не
більше 3 млн єн. Якщо закон порушила фірма, то штраф значно
більший — 100 млн єн, а її працівник, винний у навмисному
здійсненні неправомірних дій, засуджується до тюремного ув’яз-
нення1.

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

У Великій Британії охорона ноу-хау i торгових секретів у рам-
ках кримінального права не регулюється. Цивільно-правова від-
повідальність у галузі ноу-хау i торгових секретів багато в чо-
му має невизначений характер i ґрунтується на прецедентному
npaвi.

Згідно з англійським правом стосовно ноу-хау i торгових сек-
ретів можливе застосування норм, під які підпадає таке злочинне
діяння, як злочинна змова. Поняття недобросовісної конкуренції,
яке добре відоме в європейському континентальному пpaвi, не
знайшло свого відображення в англійському npaвi.

Більшість дій, що підпадають за європейським законодавст-
вом під недобpocoвicнy конкуренцію (ведення справ під чужим
ім’ям, знищення чужої продукції, зловживання або введення в
оману контрагента щодо ноу-хау i торговий секрет), є неправо-
мірними й у Великій Британії кваліфікуються як порушення кон-
фіденційності або договірних зобов’язань2.

При порушенні конфіденційності до порушника вживають та-
ких заходів:

• винесення ухвали суду, яка може мати «проміжну» (слугує
лише для зaпoбігання дальшому спричиненню шкоди до прий-
няття остаточного рішення по cпpaвi) або «постійну» дію;

• взяття відповідачем зобов’язання під присягою передати по-
зивачу або знищити фізичні об’єкти, в які втілені ноу-хау або тор-
говий секрет;

• компенсація за збитки або упущену вигоду, які стали ре-
зультатом порушення зобов’язань про конфіденційність.
                   

1 Андрощук Г. А. Экономичекая безопасность предприятия: защита коммерческой
тайны : Монография / Г. А Андрощук, П. П Крайнев. — К. : Ин Юре, 2000. — 400 с.

2 Там само.
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ФРН
У положеннях Закону про заборону недобросовісної конкурен-

ції (UWG) ФРН сформульовано суть злочинів (розголошення сек-
рету фірми, конфіденційної інформації) i міри відповідальності у
paзі порушення прав.

Відповідно до принципів Німецького цивільного укладення
(BGB) права власника секрету можуть захищатися позовом про
припинення протиправних дій та позовом про відшкодування
збитку.

До порушника можуть бути застосовані положення Криміналь-
ного кодексу, якщо він є ноciєм певних службових функцій. Най-
нятий фахівець, який працює під час дії трудових правовідносин,
зобов’язаний дотримуватися секретності. Якщо він неправомірно
й умисно передав довірений або доступний йому виробничий або
діловий секрет службовцю аналогічного підприємства або сто-
ронній ocoбi, його дії трактуються як порушення договору.

Обов’язок по відшкодуванню збитку наступає як тоді, коли
порушник діє умисно, так i в paзi недбалої дії. Роботодавець має
право відмовитись від послуг службовця, який порушив обов’я-
зок збереження секретності i не виправдав довіри роботодавця.

Bapiaнтом охорони секрету після закінчення трудового дого-
вору може бути підписання угоди, яка спеціально визначає обо-
в’язок колишнього службовця щодо збереження секретності. За-
борона передавання або використання рівнозначна забороні не-
сумлінної конкуренції1.

ШВЕЙЦАРІЯ
У Швейцарії склалася чітка i достатньо ефективно працююча

система нормативних актів, що становить основу правового ре-
жиму добросовісної конкуренції. Таким документом є федераль-
ний Закон «Про недобросовісну конкуренцію» від 1986 р. В ньо-
му законодавцем поставлений знак piвнocтi між недобросовісною
i незаконною конкуренцією.

Разом iз загальним визначенням недобросовісної конкуренції
Закон містить докладний незамкнутий перелік недобросовісних
конкурентних дій.

У швейцарському пpaвi передбачені цивільно-пpaвові i кримі-
нально-пpaвові санкції за порушення правил добросовісної кон-
куренції. Наявність збитку для конкурента далеко не завжди є
                   

1 Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства : навч.посіб. / Іванюта Т. М., Заїч-
ковський А. О. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 256 с. — С. 48.
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умовою настання відповідальності: незаконними можуть вважа-
тися також дії, що не призвели до виникнення збитку, але загро-
жують його спричинити.

Захист порушених (або таких, що перебувають під загрозою
порушення) iнтepeciв конкурента відбувається в позовному по-
рядку. Позовна заява може бути подана як самим конкурентом,
так i іншими особами, зокрема: економічними i професійними
асоціаціями, іншими організаціями федерального або кантональ-
ного масштабу, що здійснюють захист прав споживача1.

УГОРЩИНА

На території Угорської Республіки застосовуються до госпо-
дарської діяльності положения Закону «Про заборону недобросо-
вісної ринкової поведінки» від 1990 р.

Накладається заборона на порушення комерційної таємниці, її
незаконне розголошення або використання. Комерційна таємни-
ця вважається отриманою недобросовісно тоді, коли комерційна
інформація здобута: без згоди особи, що має право на комерційну
таємницю; за посередництвом особи, що перебуває з власником
комерційної таємниці в довірчих стосунках або має з ним комер-
ційні зв’язки2.

Законом передбачені цивільно-правові i адміністративні санк-
ції за недобросовісну конкурентну діяльність. В судовому поряд-
ку можуть бути розглянуті позови щодо відшкодування заподія-
ного збитку, щодо винесення судової заборони на здійснення
подібних дій, а також щодо задоволення у формі заяви тощо.

Управління з економічної конкуренції має право порушувати
впровадження у разі порушення угоди, що обмежує економічну
конкуренцію або забороняє зловживання економічною перева-
гою. Управління має право порушувати провадження як на під-
ставі заяви заінтересованої особи, так i за власною ініціативою3.

ЧЕХІЯ I СЛОВАЧЧИНА
У Чexiї i Словаччині недобросовісній конкуренції присвячено

спеціальний розділ Торговельного кодексу.
                   

1 Андрощук Г. А. Экономичекая безопасность предприятия: защита коммерческой
тайны : Монография/ Г. А Андрощук, П. П Крайнев. — К. : Ин Юре, 2000. — 400 с.

2 Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. / Іванюта Т. М., За-
їчковський А. О. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 256 с. — С. 51.

3 Андрощук Г. А. Экономичекая безопасность предприятия: защита коммерческой
тайны : Монография / Г. А Андрощук, П. П. Крайнев. — К. : Ин Юре, 2000. — 400 с.
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В Торговельному кодексі наведено вичерпний перелік конку-
рентних дій, що визнаються недобросовісними, йдеться про охо-
рону секретів комерційного, виробничого i технічного характе-
ру. Ці секрети безпосередньо пов’язані з підприємством, мають
справжню або потенційну цінність матеріального або нематері-
ального характеру i не повинні бути доступними для відповідних
комерційних кіл, особливо конкурентів.

Власник ділового секрету має виняткове право на нього, тобто
може не тільки використовувати його у своїй діяльності, а й да-
вати іншим особам дозвіл на його використання1.

Відповідно до Торговельного кодексу фактичними порушен-
нями вважаються випадки, коли особа, що перебуває у виробни-
чих або інших стосунках з підприємцем, незаконно повідомить,
передасть іншій ocoбi діловий секрет підприємця. Факт переда-
вання ділового секрету визнається недобросовісною дією неза-
лежно від часу здійснення i не обмежується періодом перебуван-
ня цієї особи у виробничо-правових або правових стосунках з
підприємцем, у процесі яких їй став відомий предмет ділового
секрету. Підприємець має право зажадати від цієї особи припи-
нення протиправної дії i відшкодування збитку, наприклад у ви-
гляді виплати грошової компенсації або незаконного доходу.

БОЛГАРІЯ
Болгарське законодавство щодо боротьби з недобросовісною

конкуренцією знаходиться на початковому етапі розвитку. Пер-
шим нормативним актом у цій галузі став Закон «Про захист
конкуренції» (1991 р.). Закон містить перелік дій, у яких виража-
ється недобросовісна конкуренція; правила, що забороняють не-
добросовісне використання в конкурентній боротьбі працівників
організації-конкурента.

Заборонено одночасно брати участь у складі органів управ-
ління i контролю конкуруючих підприємств. Без згоди працедав-
ця працівник не має права займатися господарською діяльністю,
конкурентною стосовно працедавця, протягом трьох років після
припинення трудових відносин, якщо договором не було встано-
влено інше2.

Здійснення дій, що кваліфікуються як недобросовісна конку-
ренція, спричиняє за собою відповідальність. При порушенні
                   

1 Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства : Навч. посібник / Іванюта Т. М.,
Заїнчковський А. О. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 256 с. — С. 52.

2 Андрощук Г. А. Экономичекая безопасность предприятия: защита коммерческой
тайны : Монография / Г. А. Андрощук, П. П. Крайнев. — К. : Ин Юре, 2000. — 400 с.
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правил щодо боротьби з недобросовісною конкуренцією в окруж-
ний суд можуть звернутися особи, чиї інтереси порушені, а та-
кож кoмiciя із захисту конкуренції i окружний прокурор. Суд
може припинити господарську діяльність до припинення пору-
шення; визнати недійсними операції або рішення, що порушують
закон; зобов’язати порушника припинити порушення. Якщо по-
рушником отриманий прибуток, суд може вилучити його в дохід
держави.

ПОЛЬЩА
У Законі про боротьбу з недобросовісною конкуренцією 1993 ро-

ку передбачена охорона виробничих секретів підприємства.
За здійснення недобросовісних конкурентних дій польський

Закон передбачає адміністративну, цивільно-правову i криміналь-
ну відповідальність.

Підприємець, чиї інтереси порушені або знаходяться під за-
грозою, має право вимагати: припинення протиправних дій; усу-
нення наслідків протиправних дій; виклад заяв відповідного зміс-
ту й у відповідній формі; компенсації заподіяної шкоди на загаль-
них підставах; повернення необґрунтовано отриманого прибутку
на загальних підставах.

Розголошення або використання для власних господарських
цілей інформації, що є виробничим секретом підприємства, якщо
це завдає icтотну шкоду підприємцю, тягне для винної особи по-
збавлення волі на строк до двох poків, обмеження свободи або
штраф. Такому ж покаранню підлягає особа, яка після отримання
чужої секретної інформації розголошує її або використовує з влас-
ною метою1.

КРАЇНИ А3ІЇ
Багато аспектів азіатських законів щодо охорони комерційних

секретів зіставні із законодавством США. Проте загальною їx ри-
сою є відсутність вимоги новизни інформації, що охороняється,
бо її власник не зобов’язаний бути першим володарем секрету.
Майже скрізь охороняється технічна інформація, включаючи ро-
бочі креслення, технологічні процеси i формули. На відміну від
патентних законів не встановлюються тимчасові обмеження для
комерційних секретів, їx існування припиняється тільки після
                   

1 Андрощук Г. А. Экономичекая безопасность предприятия: защита коммерческой
тайны : Монография / Г. А Андрощук, П. П. Крайнев. — К. : Издательский Ин Юре,
2000. — 400 с.
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розкриття для громадськості. Не забороняється мати у своєму
розпорядженні аналогічну інформацію, а також не забороняється
розбирання пристроїв з метою їx вивчення i відтворення1.

Також необхідно враховувати відмінності в тлумаченні понят-
тя «комерційні секрети». Так, у Китаї, Японії, Південній Kopeї і
на Тайвані до останніх належать поштові відправлення, відомості
про цінові знижки i методи ведення бiзнecy. В Південній Кореї
також охороняють «управлінську інформацію», у Китаї — «опе-
ративну», а на Тайвані — «торгову». У Малайзії, Сингапурі i Гон-
конгу такі види інформації не підпадають під дію спеціальних за-
конів, i потрібно керуватися законом про конфіденційність. У
цих країнах відповідальність за використання секрету не зніма-
ється i з третіх oci6, якщо вони знали або повинні були знати, що
подальше застосування технології порушує права його власника.
В інших країнах відповідальність тpeтix ociб може розрізнятись:
в Японії, на Тайвані i в Південній Кореї вимоги жорсткіші, в Ки-
таї дещо пом’якшені.

Процедура відшкодування збитку за розкриття секрету вклю-
чає ряд умов: судове підтвердження фактичних збитків, визна-
чення суми, що підлягає відшкодуванню, покриття витрат на по-
слуги адвоката. На Тайвані допускається покарання винного за
допомогою стягнення триразового poзміру збитку. В Малайзії,
Сингапурі, Гонконгу i Японії порушник оплачує витрати потер-
пілого на роботу адвоката.

Новий Закон КНР про недобросовісну конкуренцію передба-
чає накладення штрафу. В Південній Кореї накладається штраф і
можливе позбавлення волі строком до трьох poків, на Тайвані —
штраф або ув’язнення до одного року. У Сингапурі, Гонконгу i
Малайзії такі порушення кримінальному переслідуванню не під-
лягають2.

РОСІЯ
Законодавство Російської Федерації про комерційну таємни-

цю складається з Цивільного кодексу РФ, Федерального закону
РФ «Про комерційну таємницю» (2004 р.), інших федеральних
законів.

Згідно з Федеральним законом комерційна таємниця — це
конфіденційність інформації, що дозволяє її власнику за наявних
                   

1 Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства : навч. посібник / Іванюта Т. М.,
Заїчковський А. О. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 256 с. — С. 55.

2 Андрощук Г. А. Экономичекая безопасность предприятия: защита коммерческой
тайны : Монография / Г. А. Андрощук, П. П. Крайнев. — К. : Ин Юре, 2000. — 400 с.
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або можливих обставин збільшити доходи, уникнути невиправ-
даних витрат, зберегти становище на ринку товарів, poбіт, послуг
або отримати іншу комерційну вигоду. Дія цього Закону не по-
ширюється на відомості, що становлять державну таємницю, до
якої застосовується законодавство РФ про державну таємницю.

Федеральний закон «Про комерційну таємницю» регулює пи-
тання комерційної таємниці в межах трудових відносин, цивіль-
но-правових взаємин, відносин з органами державної влади, міс-
цевого самоврядування, при виконанні державних контрактів для
державних потреб, встановлює перелік заходів щодо oxopoни
конфіденційності інформації, що повинні бути вжиті її власни-
ком, а також передбачає відповідальність за порушення цього
Федерального закону.

Працівник, що перебував у трудових стосунках з власником
комерційної таємниці i якому така інформація стала відома у
зв’язку з виконанням ним трудових обов’язків, зобов’язаний не
розголошувати i не використовувати жодним протиправним чи-
ном цю інформацію протягом трьох років з моменту припинення
трудових відносин.

Порушення цього Федерального закону тягне за собою дисцип-
лінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну від-
повідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

Законодавство РФ про комерційну таємницю регулює стосун-
ки, пов’язані з віднесенням інформації до комерційної таємниці,
передачею такої інформації, охороною її конфіденційності з ме-
тою забезпечення балансу інтересів власників інформації, що
складає комерційну таємницю, та інших учасників регульованих
відносин, у тому числі держави, на ринку товарів, poбіт, послуг
та попередження недобросовісної конкуренції, а також визначає
відомості, що не мають належати до комерційної таємниці.

10.2. Зарубіжний досвід управління
безпекою персоналу підприємства

Безпека бізнесу, враховуючи все різноманіття її складових, в
остаточному підсумку залежить від надійності, відданості, поряд-
ності персоналу, що працює в комерційній структурі.

Персонал є одним із основних носіїв інформації, і, як вважа-
ють західні фахівці, ймовірність витоку відомостей підкупом, пе-
реманюванням працівників складає 43 %, а вивідуванням комер-
ційної таємниці — 24 %. За тими ж оцінками схоронність комер-
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ційної таємниці фірми на 80 % залежить від правильного підбору,
розміщення, грамотно поставленої роботи з кадрами, стабільнос-
ті кадрового складу1. За даними Федерального бюро розслідувань
(США) до 80 % випадків несанкціонованого доступу до інформа-
ції здійснюють працівники організації, в якій виявлено порушен-
ня. При цьому 25 % співробітників фірми готові в будь-який час і
за будь-яких обставин зрадити її інтереси, 50 % готові це зробити
залежно від обставин і лише 25 % є патріотами фірми й ніколи не
зрадять її інтереси2.

Важливим є досвід Сполучених Штатів Америки в питанні
управління економічною безпекою персоналу підприємства. Це
пояснюється такими причинами:

• саме американці є родоначальниками концепцій управління
взагалі і управління персоналом підприємства зокрема;

• у США традиційно приділяється велика увага питанням
управління людськими ресурсами;

• американські фірми в процесі своєї роботи застосовують
власні методи роботи з кадрами, а також вивчають і використо-
вують досвід Західної Європи і Японії в цих питаннях3.

Одним із найважливіших напрямів управління персоналом у
США є підбір кадрів, оскільки від кваліфікації, заінтересованості
і надійності працівників прямо залежить майбутнє фірми. Підбо-
ром службовців для виробництва і кадрів для служби безпеки зай-
мається відділ управління персоналом, а керівництво служби
безпеки здійснює ретельний контроль за цим процесом. Підбір
майбутніх працівників здійснюється на основі положень, які що-
найкраще відповідають критеріям підбору на вакантне місце
(табл. 10.4).

У процесі підбору персоналу в США використовуються етапи
підбору, конкретна кількість яких залежить від можливостей,
профілю фірми і кожної конкретної посади. Для персоналу служ-
би безпеки необхідно пройти більше етапів, ніж для працівників
виробництва. Важко визначити ризик наймання працівника, поки
не буде одержана повна інформація про характер тих даних, які
він використовував на попередній роботі. Ці заходи дозволяють
уникнути розгляду розголошення чужої комерційної таємниці.
                   

1 Зацеркляний М. М. Основи економічної безпеки : Навч. посібник / Зацеркля-
ний М. М., Мельник О. Ф. — К. : КНТ, 2009. — 337 с. — С. 279—280.

2 Зеркалов Д. В. Экономические проблемы : Хрестоматия / Д. В. Зеркалов. — К. : На-
ук. світ, 2008. — 143 с. — С. 70.

3 Зацеркляний М. М. Основи економічної безпеки : Навч. посіб. / Зацеркляний М. М.,
Мельник О. Ф. — К. : КНТ, 2009. — 337 с. — С. 280.
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У США є спеціальні організації, які збирають рекомендації з
колишнього місця роботи і складають загальні відомості про пре-
тендента. Закон тільки вимагає, аби інформація, яка дістається,
не порушувала права людини і надавалася тільки тим особам, що
приймають рішення з підбору кандидатів. Проте правила цих
компаній вимагають, аби претендент на роботу був попередже-
ний заздалегідь про проведене дослідження. Претендент має бути
також попереджений про причину відмови йому в посаді. Крім
того, роботодавець зобов’язаний повідомити кандидатові назву
агентства, яке надало цю інформацію.

У США майбутні працівники служби безпеки і персонал, який
має відношення до конфіденційної інформації, як правило, про-
ходять тренінги. Тип тренінгу залежить від профілю роботи і ти-
пу характеру працівника. Навчання (або тренінг) з питань захисту
комерційної таємниці і забезпечення безпеки підприємства доз-
воляє досягти такої мети — працівники підприємства стають
більш грамотними і вмілими в цьому питанні, що допомагає:

• запобігти витокові інформації через недбалість;
• швидко і легко виконувати поточні завдання;
• розв’язувати нові і складніші завдання;
• протистояти промисловому шпигунству і кримінальним еле-

ментам1.
Складні програми тренінгів із безпеки зараз одержують значне

поширення в приватних фірмах і в корпораціях для працівників
служби безпеки і співробітників, які мають справу з комерційною
таємницею у процесі роботи. Щоб мати успіх, програма тренінгу
має бути корисною, доречною, цікавою, доцільною і для фірми, і
для конкретного відділу, і для кожного працівника окремо. Спів-
робітникам видається інструкція стосовно комерційної таємниці
фірми. Кожний новий працівник має ознайомитись із програмою
захисту комерційної таємниці фірми.

Проблемно орієнтовані семінари також мають за мету навчан-
ня методам захисту цінної інформації. Працівники мають знати
категорії конфіденційних відомостей, можливі способи і методи
проникнення до них з боку порушника, процедури захисту комер-
ційної таємниці і правила роботи з конфіденційними документа-
ми та виробами. Також співробітники мають знати зміни в сис-
темі захисту комерційної таємниці — нові правила, положення,
вимоги. Крім того, більшості працівників мало пояснити вимоги
                   

1 Зацеркляний М. М. Основи економічної безпеки : Навч. посібник / Зацеркляний М. М.,
Мельник О. Ф. — К. : КНТ, 2009. — 337 с. — С. 283.
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системи захисту комерційної таємниці, а потрібно постійно нага-
дувати про них. У зв’язку з цим тренінги мають бути регуляр-
ними.

Заслуговують на увагу заняття для працівників служби безпе-
ки. У США у 80-ті, на початку 90-х років колишніми співробіт-
никами Центрального розвідувального управління було заснова-
но низку навчальних закладів, у яких ведеться систематична
підготовка фахівців для спеціальних органів країни, а також для
приватних служб безпеки фірм, банків США. Слухачів у цих за-
кладах в обов’язковому порядку знайомлять із особливостями ді-
яльності розвідувальних служб, навчають прийомам виявлення
працівників і агентів органів розвідки, різноманітним прийомам
забезпечення безпеки фірм тощо.

На курсах здійснюють підготовку за такими основними на-
прямками, які наведено на рис. 10.1.

Напрями підготовки

Фізична
охорона
об’єктів

Електронні
системи
охорони

Методи
перевірки
кадрового
складу

Методи
протидії

промисловому
шпигунству

Рис. 10.1. Напрями підготовки працівників служби безпеки

Особлива увага приділяється навчанню працівників, які зай-
маються збутом продукції і послуг фірми та часто перебувають у
ситуаціях, сприятливих для витоку комерційної таємниці. Вони
повинні бути чітко проінструктованими про те, що можна казати,
а чого не можна. Нерідко надходять анонімні запити від «потен-
ційних клієнтів» із проханням повідомити інформацію про виріб
з метою правильного його застосування. Конкурент може з’ясу-
вати істотні речі, проаналізувавши цю незначну на перший по-
гляд інформацію. Потрібно бути гранично обережним при прове-
денні ярмарок, виставок, торговельних показів. Весь персонал,
який працює на них, має бути ретельно проінструктованим.

Розглянемо цікавий досвід, що стосується формування Ради з
безпеки. До Ради вибирається один представник від кожного від-
ділу. Це дозволяє службі безпеки мати свого делегата в кожному
відділі, який буде пояснювати персоналу програму безпеки і сам
іноді проводити тренінги. Створена у такий спосіб Рада навчає
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працівників і виявляє виникаючі проблеми із захисту комерційної
таємниці.

Функціонування Ради з безпеки має такі переваги:
• зміцнюються зв’язки між співробітниками служби безпеки і

працівниками виробництва;
• зростає розуміння вимог захисту інформації;
• розробляються та удосконалюються стратегії забезпечення

захисту інформації в кожному відділі, надається підтримка пра-
вил і норм, встановлених адміністрацією;

• розглядаються наявні проблеми безпеки з позицій відділів;
• скорочується персонал служби безпеки;
• економляться кошти на тренінги.
Американські фахівці в галузі протидії промисловому шпи-

гунству рекомендують використовувати будь-які можливості для
пропаганди програм забезпечення економічної безпеки фірми, не
забувати винагороджувати працівників фірми за успіх у цій ро-
боті, стимулювати зацікавленість і участь працівників у виконан-
ні програми захисту комерційної таємниці.

Розподіляючи інформацію, з одного боку, необхідно забезпе-
чити надання кожному конкретному працівникові повного обсягу
даних для якісного виконання доручених йому функцій, а з дру-
гого — виключити ознайомлення із непотрібною йому для робо-
ти інформацією.

З метою забезпечення правомірного доступу працівників фір-
ми до конфіденційної інформації, що міститься у документах під
відповідним грифом, необхідно впровадити відповідну систему
доступу. Для цього спочатку складається перелік документів, які
містять комерційну таємницю, визначається цінність того чи ін-
шого документа і присвоюється йому відповідний гриф. Для ко-
мерційної таємниці у США використовуються найрізноманітніші
грифи: «секрет фірми», «конфіденційно», «цілком таємно», «сек-
рет виробництва» тощо. Потім складається список працівників,
допущених до тих чи інших документів. Він затверджується віце-
президентом фірми і є правовою основою для практичної реалі-
зації доступу. Система доступу має відповідати таким вимогам,
які наведено в табл. 10.5.

У багатьох американських фірмах конфіденційна інформація
поділяється на блоки, кожному блокові присвоюється свій код, а
для кожного працівника розробляється і видається йому на руки
картка-розпорядження із переліком тих кодів, за якими він може
одержати інформацію, що необхідна і достатня для нормального
виконання його посадових обов’язків.
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Таблиця 10.5
ВИМОГИ СИСТЕМИ ДОСТУПУ ДО КОНФІДЕНЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ1

№ з/п Зміст вимог системи доступу

1 Поширюється на всі види класифікованих документів

2
Визначає порядок доступу всіх категорій працівників, які одержали
право на ознайомлення і використання документів, що містять кон-
фіденційну інформацію

3 Визначає порядок доступу до комерційної таємниці представників
державних служб

4 Встановлює належний порядок оформлення дозволів на доступ до
конфіденційних документів

5 Регламентує права певних посадових осіб на оформлення доступу
працівників

6 Виключає можливість безконтрольної та несанкціонованої видачі
документів під відповідним грифом

З усіма працівниками, які одержали доступ, у фірмах США
проводяться відповідні заняття, що переслідують конкретні цілі:

• чітке знання співробітником обсягів конфіденційної інфор-
мації, за безпеку якої він несе особисту відповідальність;

• розуміння працівником характеру і цінності даних, із яки-
ми він працює, можливих способів і методів, якими може ско-
ристатися потенційний порушник з метою проникнення до цих
даних;

• навчання встановленим правилам і процедурам збереження і
захисту комерційних відомостей2.

Керуючись позитивним досвідом США, в Україні можна ство-
рити чітку і налагоджену систему організації роботи з персона-
лом, здатну захистити секрети підприємства.

Також можна розглянути досвід Російської Федерації в питан-
ні попереджувальної роботи з персоналом для забезпечення без-
пеки підприємства.

У справі захисту підприємницької діяльності від різного виду
загроз значне місце займає персонал підприємства, що може ста-
ти як об’єктом, так і суб’єктом таких загроз. Цей процес включає
вжиття превентивних і поточних заходів, спрямованих на роботу

                   
1 Зацеркляний М. М. Основи економічної безпеки : Навч. посібник / Зацеркля-

ний М. М., Мельник О. Ф. — К.: КНТ, 2009. — 337 с. — С. 287.
2 Там само.
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з персоналом. Важливість роботи з персоналом визначається тим,
що за бажання працівника розголосити відомості (з огляду на ко-
рисливі або інші мотиви), що є комерційною таємницею, пере-
шкодити цьому не зможуть ніякі, навіть дорогі засоби захисту.

Загрози економічній безпеці фірми з боку, наприклад, конку-
рентів, реалізовані через її персонал, можуть набувати таких
форм, які наведено в табл. 10.6.

Таблиця 10.6
ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА З БОКУ ПЕРСОНАЛУ

№ з/п Зміст загроз

1 Переманювання працівників, що володіють конфіденційною ін-
формацією

2 Помилкові пропозиції роботи працівникам конкурентів з метою
вивідування інформації

3 Вивідування конфіденційних відомостей у працівників у такій фор-
мі, що останні не догадуються про мету опитувань

4 Прямий підкуп працівників фірм-конкурентів

5 Засилання агентів до конкурентів

6 Таємне спостереження за працівниками конкурентів

Організація ефективного захисту економічної безпеки фірми з
боку персоналу включає три основні етапи роботи з працівника-
ми, допущеними до конфіденційної інформації:

• попередній (у період прийому на роботу);
• поточний (у період роботи працівника);
• заключний (під час звільнення працівника).
Попередній етап є найвідповідальнішим і, відповідно, склад-

нішим. У разі виникнення необхідності прийняти нового співро-
бітника на роботу, пов’язану з допуском до конфіденційної ін-
формації, доцільніше всього дотримуватися такої технології при-
йому.

Насамперед, на підставі посадової інструкції та особливостей
діяльності розробляються вимоги до кандидата на посаду. Вони
охоплюють не тільки формальні вимоги — стать, вік, освіту, до-
свід роботи, а й ряд морально-психологічних якостей, якими по-
винен володіти кандидат. Це дозволяє уточнити, який працівник
необхідний фірмі, а самому кандидатові — зіставити власні якос-
ті з тими, що вимагаються.
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Потім робиться підбір кандидатів на вакантну посаду. Методи
підбору кандидатів можуть бути різноманітними. Перевага нада-
ється тим методам, які мінімізують можливість проникнення не-
сумлінних людей чи тих, хто представляє конкурентів, або кри-
мінальні структури. До них належать:

• звернення до служб зайнятості, агентства з найму робочої
сили та інші аналогічні організації;

• пошук кандидатів серед студентів і випускників вищих на-
вчальних закладів;

• підбір кандидатів за рекомендаціями фірм-партнерів;
• підбір кандидатів за рекомендаціями надійних співробітни-

ків фірми.
Підбір, що ґрунтується на випадковому зверненні кандидатів

безпосередньо у фірму, може являти загрозу її економічній без-
пеці в майбутньому.

За випадкового підбору кандидата роблять запит на попереднє
місце роботи з метою одержання характеристики його морально-
ділових якостей, а також даних про погашені судимості.

Для повнішого ознайомлення з особистістю кандидата є мож-
ливість скористатися послугами органів внутрішніх справ. Ор-
гани внутрішніх справ надають відомості про наявність (від-
сутність) судимості кандидата й про осіб, що перебувають у роз-
шуку.

Після ознайомлення відповідних співробітників фірми з доку-
ментами кандидата (особистими документами, про освіту, колиш-
ню посаду й стаж роботи, характеристиками й рекомендаціями),
а кандидата — з вимогами до нього й визнання спільної відпо-
відності, відбувається співбесіда працівника кадрової служби
фірми з кандидатом. Кандидат заповнює анкету, відповідає на
питання, у тому числі питання професійних і психологічних тес-
тів. Слід зазначити, що психологічні якості кандидата не менш
важливі, ніж професійні. Психологічний відбір дозволяє не тіль-
ки з’ясувати морально-етичні якості кандидата, його слабкості,
стійкість психіки, але і його можливі злочинні нахили, уміння
зберігати секрети.

Безпосередня діяльність прийнятого працівника з метою пере-
вірки його відповідності займаній посаді й дотримання правил
роботи з конфіденційною інформацією починається з випробного
терміну, наприкінці якого приймається остаточне рішення про
прийом кандидата на постійну роботу.
У процесі постійної роботи визначається порядок доступу спів-

робітників до комерційній таємниці. Всі працівники фірми (під-
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приємства), що мають справу з конфіденційною інформацією, ма-
ють право ознайомлюватися з нею тільки в тому обсязі, який пе-
редбачений їхніми посадовими обов’язками й потрібен для робо-
ти. У зв’язку з цим для кожної посади має передбачатися право
одержання певного обсягу конфіденційної інформації, вихід за
який буде вважатися порушенням обов’язків і являти певну за-
грозу безпеці фірми. Розмір цього переліку визначається керівни-
ком фірми або спеціальною комісією. Відповідно до нього кож-
ний працівник одержує допуск до конфіденційної інформації пев-
ного рівня.

Ефективним способом захисту інформації, особливо якщо фір-
ма має велику кількість виробничих підрозділів (цехів, ділянок),
є обмеження фізичного доступу (переміщення) персоналу в інші
зони, не пов’язані з функціональними обов’язками працівників.
Відвідування ж «закритих» територій здійснюється тільки з доз-
волу керівництва.
Третій етап — звільнення працівника, що мав справу з конфі-

денційною інформацією, також може являти загрозу економічній
безпеці. Працівник, що звільнився, не маючи обов’язків перед фір-
мою, може передавати цінну інформацію конкурентам, криміналь-
ним структурам. Для зниження небезпеки таких наслідків при звіль-
ненні працівник попереджується про заборону використання відо-
мостей у своїх інтересах або інтересах інших осіб і дає підписку
про нерозголошення конфіденційної інформації (комерційної тає-
мниці) після звільнення протягом певного строку. У противному
разі всі збитки, які будуть заподіяні підприємцеві внаслідок розго-
лошення інформації, можуть бути стягнені в судовому порядку.

Керуючись позитивним досвідом, в Україні можна створити
чітку і налагоджену систему організації роботи з кадрами, здатну
захистити секрети підприємства.

10.3. Роль економічної розвідки в діяльності зарубіжних компаній

У сьогоденні значно розповсюджений вислів «Хто володіє ін-
формацією, той володіє світом», а частину інформації здобуває
розвідка, тому важливим є високий рівень професійної підготов-
леності персоналу економічної розвідки. Різновидами економіч-
ної розвідки можуть виступати конкурентна та ділова розвідка.

Важливим напрямом діяльності конкуретної розвідки є робота
з відкритими джерелами інформації. Досягнення конкурентної
розвідки пов’язані з широким використанням нових інформацій-
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них технологій, передусім з Інтернетом, спеціалізованими базами
даних, сховищами інформації тощо.

У США й країнах Європи прийнято розрізняти конкурентну
розвідку (у Росії також можна зустріти назви «ділова розвідка»,
«бізнес-розвідка») і промислове шпигунство. Відмінність полягає
в суворому дотриманні закону в першому випадку й порушеннях
карного, авторського або будь-якого іншого права — у другому.

У Росії під конкурентною розвідкою маються на увазі чотири
різні напрями збору інформації:

1. Збір даних про партнерів і клієнтів для запобігання шах-
райству з їх боку.

2. «Підсвічування» потенційних партнерів і працівників.
Мова, передовсім, іде про реальний фінансовий стан і наявність
і/або характер «даху» (кримінальні структури, міліція, спецслуж-
би, «афганці» та ін.). Зазвичай цим займаються відділи безпеки
компаній або приватні детективні агентства.

3. Виконання послуг передбачених «Законом про приватну
детективну й охоронну діяльність» (пошук майна боржника).

4. Збір інформації маркетингового характеру.
Цивілізована ділова розвідка має суспільно-корисний харак-

тер, оскільки допомагає бізнесу розвиватися, удосконалюватися,
диверсифікуватися.

Розуміння необхідності аналізу зовнішнього середовища як
єдиного цілого спричинило розмивання меж між поняттями кон-
курентна та ділова розвідка. Аналіз інструментарію конкурентної
і ділової розвідок на Заході (насамперед у США, де вони розви-
нені найбільшою мірою) свідчить про те, що конкурентна роз-
відка спрямована на дослідження безпосереднього середовища
фірми (або мікросередовища) і дослідження макросередовища
через призму конкуренції, тоді як ділова розвідка на перший план
ставить макросередовище.

Отже, ділова розвідка — це складова корпоративної культури
ведення сучасного бізнесу.

Ділова розвідка — явище об’єктивне й закономірне. Право-
відносини в діловій розвідці складні, нечітко визначені, адже
будь-які способи добування інформації про конкурента вже за
своєю суттю є зворотно-гострою зброєю, яка може бути викорис-
тана проти вашого бізнесу. Ці складнощі переживав бізнес у всіх
країнах світу. Зокрема, в Японії лише в 2003 р. Міністерство еко-
номіки та промисловості зробило перші кроки для оголошення
промислового шпигунства діянням, що підпадає під кримінальну
відповідальність. Аналогічна ситуація й у Франції.
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Ділова й конкурентна розвідки завойовують популярність в
усьому світі. Найбільші компанії США, Європи і Японії створили
в себе спеціальні інформаційно-аналітичні відділи й пов’язують
із ними значну частку свого ділового успіху. В 1986 році було
створено міжнародне Суспільство професіоналів конкурентної
розвідки (SCIP), яким накопичено величезний практичний і ме-
тодичний матеріал з цього напряму. SCIP спеціалізується на від-
шуканні важкодоступної інформації, яка характеризує виробничі
потужності та показники фірм, спосіб життя та схильності їх ке-
рівного складу (тобто, відомостей, які належать до комерційної
таємниці).

Більшість великих корпорацій, як правило, є олігополістами і
має на ринку 2—4 подібних собі конкурентів. Маючи великі ка-
піталовкладення і могутню виробничу інфраструктуру, вони не
можуть піти в ринкову нішу і приречені долею на вічну конку-
рентну боротьбу між собою. Тому усі вони мають добре розга-
лужені мережі економічної розвідки і служби безпеки. На почат-
ку 80-х років корпорації США зазнавали збитків від економічно-
го шпигунства обсягом близько 20 млрд доларів щорічно. За
деякими даними, у той же час великі корпорації на організацію
розвідки витрачали близько 1,5 млрд доларів, тобто на кожен до-
лар витрат на добування секретної інформації отримано понад
13 доларів доходу1.

Розвідувальна служба великої корпорації найчастіше відокрем-
лена у формі холдингової компанії, штаб-квартира якої також
розміщена подалі від очей персоналу компанії. Компанії з річни-
ми оборотами у десятки мільярдів доларів мають ринки усереди-
ні країни базування й у десятках закордонних держав. Тому всі
спецслужби розвідувальної організації корпорації поділяються на
дві групи2:

1) спецслужби країни базування;
2) спецслужби в закордонних країнах.
Спецслужби в країні базування, як і закордонні, ведуть роботу

за різними напрямами: зв’язок з державними розвідувальними
службами, лобізм у державних і місцевих законодавчих та вико-
навчих органах влади, безпосередня розвідка діяльності конку-
рента.

Безпосередня розвідка конкурента в організаційному плані
здійснюється через діяльність філій розвідувальної служби кор-
                   

1 Іванюта Т. М., Заїнчковський А. О. Економічна безпека підприємства: Навч.
посібник — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 256 с. — С. 104.

2 Там само.



454

порації, розміщених в окремих регіонах країни базування. При
цьому вони можуть спеціалізуватися за окремими напрямами
економічної розвідки: фінансова, технологічна, кадрова і т. ін.

Поряд з філіями центральної штаб-квартири спецслужби кор-
порації у її структурі можуть бути і відносно самостійні агентст-
ва, які можуть виконувати і замовлення на секретну інформацію
ззовні.

Для одержання промислових таємниць у хід ідуть злиття й по-
глинання компаній, створення спільних підприємств, формуван-
ня міжнародних програм обміну й громадських організацій. Ши-
роко практикується одержання інформації із застосуванням ін-
формаційних технологій: злом баз даних, перегляд електронних
повідомлень.

Китай своїм економічним проривом значною мірою зобов’я-
заний економічній розвідці.

Багато компаній використовують не тільки можливості своїх
підрозділів конкурентної або бізнес-розвідки, а й вдаються до
допомоги державних спецслужб і інших найрізноманітніших ме-
тодів, включаючи й промислове шпигунство.

Найпривабливішими для розвідок іноземних держав і приват-
них фірм є американські компанії з випуску напівпровідників і
обчислювальної техніки, розташовані в Силіконовій долині. Ве-
ликий інтерес для них також складають відомості про стратегічні
напрями й отримані результати проведених науково-дослідних
робіт у всіх сферах економіки й промисловості, виробничі й тор-
говельні плани.

У той же час, з огляду на потенційну небезпеку промислового
шпигунства, багато представників ділових кіл США роблять по-
стійний тиск на американську адміністрацію з метою підключен-
ня розвідувального співтовариства до збору комерційних і про-
мислових секретів в іноземних конкурентів, тобто ведення мік-
роекономічної розвідки.

Принципами, якими має керуватись розвідувальне товариство
для надання підтримки американським промисловим підприєм-
ствам і зміцненню їхніх міжнародних позицій, є такі:

1) орієнтація передусім на забезпечення інформаційних по-
треб уряду, а не на задоволення потреб приватного сектору;

2) утримання від дій, які можуть спричинити небажані відпо-
відні заходи;

3) концентрація зусиль на добуванні закритої інформації;
4) проведення переважно розвідувальних операцій оборонного

характеру;
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5) проведення операцій наступального характеру, коли всі по-
передні заходи не привели до бажаного результату.

Беручи за основу зазначені принципи в США визначено такі
сфери економічної розвідки1:

• забезпечення інформацією урядових організацій;
• збір інформації про нечесну практику іноземних конкурентів;
• перевірка дотримання іноземними конкурентами торговель-

них угод;
• надання доступу американському приватному бізнесу до

економічної розвідувальної інформації на комерційних умовах за
дотримання ним вимог безпеки.

У зв’язку з цим нині американське розвідувальне товариство
надає допомогу національному бізнесу як через надання аналітич-
них матеріалів стосовно економічної політики іноземних держав і
оцінювання конкурентоспроможності закордонних фірм, так і ін-
шими способами.

Сьогодні збір економічної інформації за кордоном активно
ведеться працівниками американських посольств. Отже, США
мають можливість вести економічну розвідку в глобальних мас-
штабах, використовуючи для цього не тільки спецслужби, а й
легально діючі державні, а також приватні відомства й органі-
зації.

Розглядаючи інші країни, будемо порівнювати їх зі США.
У кожній країні існують свої особливості.

ШВЕЦІЯ

Стівен Дедьєр, один з піонерів комерційної розвідки, якось
сказав про Швецію: «Це маленька країна, там всі всіх знають».
Дійсно, приблизно 90 % усієї шведської продукції виробляється
невеликою групою великих компаній: Volvo, Saab, Electrolux,
Ericsson, АВВ, Gambro, Nobel Industries, Astra, Skandia Group,
SCA, Nokia і Televerket. Більшість великих компаній Швеції здійс-
нює 80 % своїх ділових операцій за кордоном. Ці фірми спілку-
ються між собою й передають одна одній інформацію заради
економічного процвітання своєї країни. Це не означає, що вони,
наприклад, погоджують одна з одною ціни. Це може здатися див-
ним, але шведи вважають комерційну розвідку — способом досяг-
нення миру й згоди між народами.
                   

1 Зеркалов Д. В. Разведка : Хрестоматия / Д. В. Зеркалов. — К. : Наук. світ, 2008. —
190 с. — (Безопасность бизнеса : в 4 кн., кн. 1) — С. 171.
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Економічна розвідка намагається добути інформацію із широ-
кого спектра питань, з якими Швеція зіштовхується як країна, за-
лежна від зовнішніх ринків. У зв’язку з цим у Швеції завдання
національної розвідки об’єднані із завданнями збереження кон-
курентоспроможності економіки й поставлені на рівень забезпе-
чення національної безпеки.

Шведи оцінюють розвідку як засіб, що сприяє кращому розу-
мінню зовнішнього світу та допомагає економічному процвітан-
ню країни. На їхню думку, розвідка є одним з необхідних інсти-
тутів, покликаних сприяти стабільності держави, інформуванню
вищих посадових осіб, а також представників як великих корпо-
рацій, так малих і середніх підприємців.

Через це у Швеції періодично створюються об’єднані комісії
із числа представників різних галузей промисловості, урядових
відомств і наукового співтовариства, які з урахуванням змін у
міжнародній обстановці переглядають національні державні зав-
дання, визначаючи нові пріоритети в забезпеченні національної
безпеки. Уряд допомагає шведським компаніям вести комерційну
розвідку. У свою чергу, такий орган, як Національний шведський
комітет з питань технічного розвитку служить для передавання
інформації, у тому числі отриманої розвідкою, від урядових ор-
ганів у приватний сектор.

У відповідь підрозділи бізнес-розвідки або конкурентні роз-
відки приватних компаній розглядають свою діяльність як засіб
забезпечення державної безпеки та, крім відомостей економіч-
ної спрямованості, також ведуть збір інформації із широкого
кола питань, у тому числі, що цікавлять державні органи влади.

Штаб-квартири багатьох шведських компаній перебувають за
кордоном: EKI — у Данії, Scientific Processing — у Німеччині, а
SKS Speciality Bearings — у Сполучених Штатах. Більшість вели-
ких шведських фірм має свою систему комерційної розвідки, і
часто ці системи несхожі одна на одну. Шведська компанія АВВ,
штаб-квартира якої розташована у Швейцарії, складається більш
ніж з тисячі підрозділів і дочірніх фірм у 140 країнах світу. Ця
компанія ліквідувала відділ планування, замінивши його відділом
з комерційної розвідки й аналізу, мета якого — збирати й аналі-
зувати інформацію для працівників керівної ланки. Цей відділ
займається вивченням загальної економічної ситуації, конкурен-
тоспроможності, споживчого ринку, законодавства й технологій.
У сферу його діяльності також входить підготовка менеджерів
компанії у галузі комерційної розвідки.



457

ФРАНЦІЯ

Французьку комерційну розвідку можна характеризувати тер-
мінами промислового шпигунства. Французький уряд тісно спів-
працює з корпораціями, іноді використовуючи для збору інфор-
мації нелегальні методи. «Нелегальні» в американському розу-
мінні цього слова. Для американців такі методи не є нормою.

Розглядаючи систему економічної розвідки Франції, слід за-
значити, що французький уряд безпосередньо визначає пріори-
тетні галузі національної промисловості, дає своїм спецслужбам
завдання зі збору необхідної інформації й направляє її конкрет-
ним компаніям. Крім того, у Франції діють державні органи, що
мають відношення до збору інформації, вони наведені в таб-
лиці 10.8.

Таблиця 10.8
ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ЕКОНОМІЧНОЇ РОЗВІДКИ ФРАНЦІЇ

Державний орган Завдання, які виконуються

Національне агентство
сприяння науковим до-
слідженням

Збір даних про іноземні технології в інтересах
дрібних фірм

Комітет з контролю над
стратегічними напрямами
в розвитку промисловості

Вивчення світового ринку товарів і визначення
пріоритетних завдань у масштабах національної
економіки, а також добування відповідної еко-
номічної інформації

Французька розвідка —
Генеральна дирекція зов-
нішньої безпеки (DGSE)

Ведення економічної розвідки за кордоном.
Активне надання допомоги французьким під-
приємцям на зовнішніх ринках, у тому числі че-
рез виявлення й використання у своїх інтересах
корумпованих зв’язків іноземних чиновників,
добування фінансових і технічних пропозицій
конкурентів, вжиття спеціальних заходів щодо
нейтралізації діяльності конкуруючих фірм

Комітет із забезпечення
конкурентоспроможності
та економічної безпеки

Розроблення директив по організації всеосяжно-
го механізму економічної розвідки

Крім того, як зазначають фахівці, у самій Франції активно
функціонує розвідувальне співтовариство, яке складається із при-
ватних компаній, що пропонують свої послуги в цій галузі. При
цьому деякі розвідувальні фірми мають великі штати співробіт-
ників і свої представництва за кордоном. Крім того, у Франції ре-
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гулярно скликається Національна конференція із проблем еко-
номічної розвідки й інформації, а кількість її учасників досягає
кількох тисяч осіб.

НІМЕЧЧИНА

Німецькі компанії мають тривалий досвід проведення комер-
ційної розвідки. У п’ятнадцятому сторіччі німецький банк Fugger
займався збором інформації й публікував бюлетень для своїх
представників по всій Європі. Пізніше, в 1886 р., усього через
дев’ять років після появи першого німецького патентного бюро,
фармацевтична компанія Baer уже регулярно аналізувала патенти
своїх конкурентів. Однак у наші дні в Німеччині комерційна роз-
відка розвивається не так швидко, як в інших європейських краї-
нах, тому що для німців розвідка — майже те ж саме, що шпи-
гунство. Німеччина, як і Японія, використовувала методи збору
комерційної інформації після Другої світової війни для того, щоб
відновити економіку країни, яка занепала. Війна відкинула Німеч-
чину далеко назад — до довоєнного, дотехнологічного стану.

Прагнучи позбавити німців можливості почати нову війну,
союзники конфіскували сотні тисяч патентів, закрили дослідни-
цькі центри, знищили банківські картелі й найбільшу німецьку
хімічну компанію Spekegigfargen. Під час війни багато німецьких
учених емігрували в Сполучені Штати (переважно це були фахів-
ці з ракетобудування й космічних досліджень). І що важливіше
всього, союзники ввели обмеження на продуктивність німецьких
підприємств. За вжиттям цих заходів стежили численні співро-
бітники радянського КДБ, упроваджені в комерційні структури
Німеччини.

Банки, які в Німеччині управляються державою, відіграють
значну роль у німецькому бізнесі, а отже, і в зборі й поширенні
комерційної інформації. Саме банки є основними власниками ак-
цій німецьких корпорацій. Банки фактично контролюють близько
75 % усіх німецьких компаній. Більшість німецьких компаній
мають одночасно раду директорів і супервізорську раду. Банки
контролюють супервізорські ради, а ці ради (а отже, банки й
уряд), у свою чергу, контролюють німецькі торгові асоціації, що
визначають економічну політику країни.

Практично всю комерційну інформацію німецькі компанії й тор-
гові асоціації одержують через банки й BND (Bundesnachrichten-
dienst — спеціальна економічна поліція). У зв’язку із цим у Німеч-
чині майже немає незалежних фахівців з комерційної розвідки.
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Німецькі аналітики зазначають, що сама головна властивість
інформації — це здатність спричинювати зміни, а її практична
цінність прямо пропорційна тій ролі, що вона відіграє в прийнят-
ті рішень. На їхню думку, у наш час головними сторонами бізне-
су й держави стають нерозривно пов’язані між собою такі факто-
ри: придбання знань і інформації, культура менеджменту й пе-
редові технології, освіта й підготовка кадрів, фінансові й консал-
тингові послуги. Через це особливий інтерес представники ні-
мецьких корпорацій виявляють до одержання даних стосовно
процесів управління й планування, які використовуються конку-
рентами.

Особливостями німецької економічної розвідки є вичерпна
повнота даних, що збираються, і системний підхід, аналіз розвит-
ку проблеми протягом тривалого часу.

АВСТРАЛІЯ

В Австралії комерційна розвідка перебуває в ембріональному
стані. Це відбувається тому, що країна недостатньо залучена у
світову торговельну систему. Завдяки своєму географічному по-
ложенню й високим торговельним митам зелений континент
добре захищений від іноземної конкуренції.

Австралія завжди ставила на перший план насичення домаш-
нього ринку товарами власного виробництва, експортуючи лише
незначну кількість продовольчих товарів і мінералів. У цьому
причина того, що австралійцям відносно легко вдається досягти
досить високого рівня життя. «Ми завжди були щасливою краї-
ною. Майже не знаючи, що таке конкурентна боротьба, і без особ-
ливої праці ми могли забезпечити собі пристойне життя», — ка-
же Вернон Прайєр, директор мельбурнської консультативної ком-
панії з комерційної розвідки Pacific Rim.

Ситуація поступово змінюється, країна починає тісніше спіл-
куватися із зовнішнім світом. Торговельні бар’єри руйнуються, і
іноземні товари починають конкурувати з місцевими. Експорт
сільськогосподарської продукції скорочується, але зате збільшу-
ється експорт лікарських препаратів, медичного й наукового
устаткування.

Як і більшість американців, австралійці вважають, що комер-
ційна розвідка дуже нагадує шпигунство і є неетичною справою.
Австралійці також думають, що цей вид діяльності дорого кош-
тує.
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ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Ситуація в Об’єднаному Королівстві багато в чому нагадує
ситуацію в Сполучених Штатах: лише деякі великі компанії, що
займаються міжнародною торгівлею, тією або іншою мірою ве-
дуть комерційну розвідку.

Однак кількість незалежних консультативних фірм, що нада-
ють послуги в цій галузі, швидко зростає. Збільшується й кіль-
кість баз даних, а також інших електронних джерел комерційної
інформації. Крім того, британські компанії регулярно користу-
ються американськими базами даних.

Сьогодні у Великій Британії збільшується кількість привати-
зованих компаній, що також стимулює розвиток комерційної
розвідки. Вона необхідна компаніям для одержання докладної
(часто неофіційної) інформації про приватизовані державні під-
приємства. Методи аналізу зібраної інформації, що використо-
вуються британськими фахівцями з комерційної розвідки, схожі
на ті, які застосовують американці. Англійці теж ставлять на пер-
ше місце логіку.

НІДЕРЛАНДИ

У Голландії комерційна розвідка набула дуже значного поши-
рення. Причина цього в тому, що ця країна завжди активно тор-
гувала з іншими державами. Виробництво в Голландії значною
мірою орієнтовано на експорт. Крім того, тут розташовано багато
потужних міжнародних компаній, що розглядають збір економіч-
них даних як засіб розширення експорту.

Серед фірм, що активно користуються послугами комерційної
розвідки, такі гіганти, як Unilever, DSM і Royal Dutch Shell. Ве-
ликі голландські компанії, як правило, мають спеціальні підроз-
діли, що займаються цією діяльністю і постачають інформацією
керівництво своїх компаній.

ШВЕЙЦАРІЯ

Економіка Швейцарії так само, як і економіка Нідерландів,
орієнтована на експорт. Тому швейцарські компанії проявляють
все більший інтерес до стратегій комерційної розвідки. Вона на-
бирає для цієї країни особливого значення — стає засобом подо-
лання торговельних бар’єрів ЄС. (Швейцарія не є членом Євро-
пейського Союзу). Особливо широко користуються методами ко-
мерційної розвідки швейцарські фармацевтичні корпорації.
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РОСІЯ

Після розвалу Радянського Союзу в пострадянських, росій-
ських спецслужб змінилися пріоритети. Якщо раніше розвідників
більше цікавили політичні й військові відомості, то тепер вони
перемкнулися на збір економічної інформації. Сьогодні Росія, так
само як і інші колишні радянські республіки, перебуває в кризо-
вій економічній ситуації. У цих країн зараз немає ні часу, ні мож-
ливості для створення промислової інфраструктури, що дозволи-
ла б їм вийти на світовий ринок.

Результатом такого стану справ стала переорієнтація росій-
ських спецслужб. Так, одним із самих насущних завдань росій-
ської служби зовнішньої розвідки (СЗР) — колишнє перше
управління КДБ — стало викрадення ділової інформації й пере-
дових технологій.

Основним завданням одного з підрозділів СЗР за назвою
«Служба Т», є збір інформації про передові технології. «Служ-
ба Т» має три підрозділи. Оперативний відділ керує діяльністю
агентів за кордоном і в Росії, аналітичний відділ займається
координацією зібраної інформації, складає списки іноземних
компаній і продукції, що випускається ними, а дослідницький
відділ сортує зібрану інформацію й направляє її у відповід-
ні міністерства й дослідницькі інститути Російської академії
наук.

Однією із причин активності російських спецслужб у Японії є
їх заінтересованість в американських технологіях, які вони мо-
жуть одержати через японські компанії, що працюють над спіль-
ними японсько-американськими проектами. Американській владі
найчастіше важко врахувати російських розвідників серед безлічі
інженерів і науковців, що залишають Росію в надії знайти роботу
на Заході.

Останнім часом російські агенти займаються промисловим
шпигунством по найму. Їхніми наймачами стають представники
держав колишнього радянського блоку.

Зазначений досвід ведення економічної розвідки вищезгада-
ними державами цікавий тим, що при створенні підрозділів біз-
нес-розвідок і впровадження конкурентної розвідки в корпоратив-
ну культуру, компанії натрапляють на проблему необхідності
зміни поводження своїх співробітників.
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10.4. Особливості організації захисту бізнесу в зарубіжних країнах

У країнах з розвинутою ринковою економікою накопичений
досить великий позитивний досвід у сфері забезпечення еконо-
мічної безпеки промислових підприємств.

Останніми роками за кордоном простежується стійка тенден-
ція до об’єднання служб безпеки приватних фірм для ефективні-
шого захисту від комерційного шпигунства і недобросовісної кон-
куренції.

Американські дослідники виділяють три функціональні галузі
діяльності недержавних підрозділів безпеки:

• захист інформації;
• захист персоналу;
• фізичний захист.
В КНР недержавні служби безпеки наділені функціями, що

дають право:
— організовувати фізичну і технічну охорону промислових

і торгових підприємств, місць зберігання матеріальних цінностей;
— здійснювати охорону окремих громадян і їх особистого

майна;
— проводити консультації з питань захисту від злочинних по-

сягань;
— забезпечувати безпеку виставок, ярмарків та інших заходів;
— забезпечувати протипожежну безпеку об’єктів;
— придбавати, встановлювати, експлуатувати необхідні для

охорони об’єктів технічні засоби1.
В США і Великій Британії багато службовців приватних роз-

шукових і охоронних агентств — це колишні працівники поліції,
а часто — державних розвідувальних служб.

У США координація діяльності приватних служб безпеки і
поліції здійснюється у формах, які наведено в табл. 10.9.

Таблиця 10.9
ФОРМИ КООРДИНАЦІЇ ПРИВАТНИХ СЛУЖБ БЕЗПЕКИ І ПОЛІЦІЇ В США

№ з/п Зміст форм

1 Спільне вжиття окремих заходів

2 Обмін деякою оперативною інформацією

                   
1 Чернявский А. А. Безопасность предпринимательской деятельности: Конспект лек-

цій / А. А. Чернявский. — К.: МАУП,1998. — 124 с.
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Закінчення табл. 10.9

№ з/п Зміст форм

3 Спільне використання оперативних сил і засобів

4 Підготовка кадрів

З метою боротьби з просочуванням науково-технічної інфор-
мації з філіалів американських корпорацій за кордоном була
створена єдина спеціальна служба АSIS — Американське співто-
вариство з промислової безпеки, що об’єднало керівників служб
безпеки найбільших транснаціональних компаній американсько-
го походження.

Існують й інші міжнародні об’єднання приватних фірм, що
займаються захистом підприємств і підприємців від комерційно-
го шпигунства. Найвідоміші з них «Міжнародна служба безпеки і
розслідувань», що об’єднала приватні служби Західної Європи, і
«Всесвітня організація детективів». З початку 90-х років у США
стала діяти широкомасштабна система колективної безпеки аме-
риканського бізнесу.

Діяльність служб безпеки у Великій Британії координується
спеціальним органом — Британською асоціацією із забезпе-
чення безпеки в економічній галузі (ВSІА), щорічний бюджет
якої становить 1 млн фунтів стерлінгів.

У розвинутих країнах існують різні погляди на функції не-
державних підрозділів безпеки. У Нічеччині діяльність приват-
них служб охорони підприємств в основному спрямована на по-
передження правопорушень на виробництві (до 90 %).

США

У США обговорюється питання про створення спеціального
органу, який координував би роботу поліції і приватних агентств
служби безпеки і визначав сфери їх дій. Передбачається, що ро-
боту такого органу можна побудувати за зразком Міжнародної
асоціації промислової безпеки (МАПБ), яка є недержавною коор-
динуючою організацією. В її діяльності, окрім співробітників
приватних служб безпеки, братимуть участь і професійні полі-
цейські. Ця організація користується великим авторитетом також
у державних правоохоронних органів.

На сьогодні у США набирають значного поширення програми
профілактики й протидії економічним злочинам у взаємодії пра-
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воохоронних органів країни iз суспільними й приватними охо-
ронними агентствами й детективними бюро. Така форма спільної
діяльності поліції з недержавними організаціями стала досить
ефективною.

У випадках розбоїв, нападів, зломів і грабежів фірми й під-
приємці здебільшого звертаються до поліції. Але коли мова йде
про економічні злочини, звертаються в недержавні органи —
приватні детективні агентства або фірми.

Часто бізнесмени навмисно втримуються від розголосу, щоб
уникнути небажаного витоку інформації, наслідки якого можуть
завдати більшої шкоди престижу фірми, ніж саме правопорушен-
ня. Небажані також наслідки витоку комерційної інформації в за-
соби масової інформації, конкурентам, а також у податкові орга-
ни при проведенні офіційного розслідування. Саме прагнення
максимально зберегти конфіденційність комерційних операцій
спонукує сьогодні більше 70 % американських підприємців звер-
татися до послуг приватних охоронних і розшукових фірм.

Зосередження й зберігання комерційної інформації в приват-
них бюро, звичайно, викликає тривогу клієнтів, у зв’язку із чим
для організації охоронно-розшукових заходів укладаються особ-
ливі угоди, в яких обмовляються:

• тривалість і обсяг роботи;
• об’єкти охорони й спостереження;
• особливі умови виконання угоди (конфіденційність, термі-

новість, обсяг послуг, що надаються).
Обмовляються процедури нагромадження, зберігання, вико-

ристання й наступного знищення комерційної, ділової й іншої
інформації, що може розкривати фінансовий, борговий або інший
стан фірми.

Багато великих фірм створюють власні служби безпеки, в
яких працюють співробітники спеціальних державних служб. У
фірмах і на підприємствах, що виконують державні замовлення,
введені посади офіцерів безпеки.

Корисний і досвід США у створенні широкомасштабної сис-
теми колективної безпеки американського бізнесу, впроваджу-
ваної з початку 90-х років У її рамках Державний департамент
і більше 500 корпорацій США регулярно обмінюються інформа-
цією з найгостріших питань загроз підприємницькій діяльності
з метою захисту американських громадян.

У рамках програми здійснюється інформаційний обмін через
систему «електронного бюлетеня», що містить інформацію про
обстановку, попередження про можливі загрози для життя і влас-
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ності американців, що працюють у 190 країнах, а також специфі-
чну інформацію.

Джерелом інформації при цьому є зведення закордонних пред-
ставництв, повідомлення ЗМІ, доповіді, довідки й коментарі роз-
киданих по усьому світу американських агентств, контор, мага-
зинів, що належать таким багатонаціональним корпораціям, як
American Air Linen, Procter and Gamble, Bank of America, McDo-
nald’s, IBM і ін., які стали, по суті, «очима й вухами» системи ко-
лективної безпеки американського бізнесу.

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Для Великої Британії, так само як i для США, характерне праг-
нення підприємців до мінімізації небажаного розголосу проти-
правної діяльності підлеглих їм ociб i, в такий спосіб, найменшо-
го підриву репутації фірми.

У зв’язку з певними культурно-історичними особливостями
розшукові й охоронні агентства Великої Британії вже протягом
багатьох років мають свій характерний почерк, відмінні риси ро-
боти, принципові й тільки їм одним властиві напрямки й методи
діяльності. У Великій Британії постійно розширюється й диферен-
ціюється попит на послуги приватних розшукових агентств, які
здатні виконати й специфічні завдання, що вважаються незакон-
ними для правоохоронних органів.

Профілактична діяльність служб безпеки у Великій Британії
умовно поділяється на приватну й загальну. До приватної відно-
сять різноманітні методи психологічного впливу на конкретних
працівників фірми, приватних осіб з метою попередження пору-
шень ними законності, недопущення протиправних дій. Вона
проводиться, як правило, стосовно осіб, поводження яких вира-
жає тенденцію до провин і правопорушень, що наносять збиток
економічним інтересам фірми, або щодо осіб, які вже здійснили
провини або дії, що можуть завдати шкоди реноме фірми, спро-
вокувати порушення правил безпеки.

Однією з діючих форм як приватної, так і загальної профілак-
тики й викриття злочинів вважається у Великій Британії виплата
грошових винагород за надання інформації. Загальна профілак-
тика охоплює сукупність заходів політичного, економічного, пра-
вового, організаційно-ідеологічного характеру на рівні корпора-
ції, фірми, підприємства як об’єкта економічної безпеки.

Також приділяється підвищена увага англійських бізнесменів
до підбору, перевірки й випробування кадрів для роботи в комер-
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ційних структурах, на промислових об’єктах і особливо в служ-
бах безпеки бізнесу.

НІМЕЧЧИНА

Державні установи, банки, компанії Німеччини, поряд з вико-
ристанням власних i самостійних детективно-охоронних агентств,
активно використовують національні спеціальні служби для роз-
в’язання пріоритетних економічних проблем за допомогою ство-
рення сучасних контррозвідкових структур, що виконують функ-
ції підрозділів безпеки й охорони.

Цікаво, що створені з ініціативи і за підтримкою спецслужб
детективно-oxopoннi агентства, служби безпеки беруть на себе
деяку частину оперативно-розшукової діяльності. Вони підтри-
мують регулярні контакти i обмінюються оперативно важливою
інформацією з органами поліції й контррозвідки, у деяких випад-
ках вживаючи навіть спільних заходів.

Виходячи з характерних рис у Німеччині виділяються дві ве-
ликі групи служб охорони, безпеки й розшуку:

• агентства, що надають фірмам і підприємствам, банкам і
держустановам комплекс детективно-охоронних послуг із забез-
печення безпеки бізнесу, майна й фізичного захисту працівників;

• служби й підрозділи власного (внутрішнього) захисту, ство-
рені приватними підприємствами й фірмами.

Для відкриття служби безпеки в Німеччині потрібно мати
спеціальний дозвіл місцевої влади, у тому числі й на рішення про
контракт із замовником-підприємством, приватною фірмою.
Критерії надійності безпеки викладаються, як правило, в дирек-
тивах урядових органів окремих земель ФРН. У дозволі може бу-
ти відмовлено, якщо приватна служба безпеки не в змозі забез-
печити необхідний професійний рівень безпеки роботи або не
має для цього достатніх фінансових, технічних або інших можли-
востей.

Характерною особливістю для Німеччини є підвищена увага
до захисту комерційної і виробничої таємниць.

МВС Німеччини глибоко інтегроване в процес удосконалю-
вання законодавства, що регламентує порядок вжиття заходів
стосовно запобігання витоку відомостей, які становлять комер-
ційну і виробничу таємниці. Закон проти несумлінної конкурен-
ції розглядає збереження таємниці як обов’язок особи, якій вона
стала відома з причини її службового становища або трудових
відносин.
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Разом зі співробітниками приватних промислових і комерцій-
них служб безпеки, керівниками окремих фірм і банків представ-
ники МВС прагнуть до відновлення юридичних норм, які пере-
шкоджали б витоку відомостей, що становлять таємницю як у
процесі виробничої діяльності фірм, так і під час їхньої взаємодії
з державними, передусім іноземними, установами. Удосконалю-
ється також законодавство про відповідальність осіб, що допус-
тили витік відомостей, що становлять таємницю. Німецьке зако-
нодавство досить всебічно і комплексно захищає виробничу,
комерційну, банківську й податкову таємниці від несанкціонова-
ного розголошення.

ФРАНЦІЯ

Тенденцією останнього часу у Франції є стрімке нарощування
діяльності служб безпеки в промислово-торговельних фірмах
i фінансових інститутах. Створення приватних служб безпеки
відображає потребу національних ділових кіл у зменшенні ко-
мерційних ризиків, особливо під час роботи на слабо вивчених
ринках, підвищенні безпеки підприємницької діяльності, а в
останні роки й особистої безпеки бізнесменів.

До головних напрямів діяльності приватних детективів у
Франції належать:

• боротьба зі зловживаннями торговельною маркою;
• виявлення нечесної конкуренції;
• промислове шпигунство;
• заходи безпеки в банківській системі.
Спектр діяльності служб безпеки трохи ширший. Вони здійс-

нюють:
1) режимні заходи для жорсткого контролю за комерційною й

технічною документацією, переданою місцевими фірмами іно-
земним фахівцям;

2) дослідження й перевірку персоналу, прийнятого на роботу,
контроль за звільненим персоналом;

3) заходи щодо захисту банківських установ у зв’язку зі зрос-
танням кількості збройних пограбувань і нападів із застосуван-
ням зброї на персонал ощадних кас, інженерно-технічні роботи з
установки сигнально-тривожних систем.

Вартість охоронних заходів у французьких фірмах і банках
має в останні роки постійну тенденцію до зростання. Важлива
проблема для Франції — безпека персональних комп’ютерів і бо-
ротьба з комп’ютерною злочинністю.
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У зв’язку зі збільшенням кількості персональних комп’ютерів
(ПК), що використовуються в державних і приватних компаніях,
постійно зростає небезпека несанкціонованого доступу до баз да-
них. Служби безпеки аналізують ступінь ризику, виявляють ураз-
ливі місця, де є небезпека незаконного проникнення в масиви да-
них ЕОМ державних і приватних фірм; визначають осіб, що ма-
ють можливість такого доступу, об’єкти їхнього впливу й вико-
ристовувані методи, розробляють способи протидії.

ФІНЛЯНДІЯ, НОРВЕГІЯ, ШВЕЦІЯ І ДАНІЯ

Виходячи зі свого географічного положення, традицій i зви-
чаїв, досить близьких мовних систем i норм законодавства в
країнах Північної Європи відзначається багато подібних підходів
до організацій діяльності комерційних i промислових служб без-
пеки. У цих країнах розшукові й охоронні бюро належать до ка-
тегорії приватних підприємств.

Промислові служби безпеки, місцеві правоохоронні органи
досить активно діють через впливові національні союзи підпри-
ємців, а також самостійно у великих фірмах. Уповноважені спів-
робітники спецслужб на підприємствах разом з кадровим апара-
том служб безпеки проводять кваліфіковану спецперевірку осіб,
що допускаються до роботи із секретними документами й матері-
алами; створюють агентурно-інформаційну мережу, поширюють
серед персоналу досвід контррозвідувального забезпечення за-
кріплених об’єктів.

Простежується тенденція до розширення функцій державних i
відомчих спецслужб із забезпечення безпеки комерційної діяль-
ності приватних підприємницьких організацій за кордоном, з ор-
ганізації й сприяння у формуванні в них власних груп i служб
безпеки.

Пріоритетного значення набувають завдання боротьби із про-
мисловим і комерційним шпигунством. При цьому основна увага
приділяється захисту в приватному секторі технологічної інфор-
мації, яка має військове значення, а також підвищенню режиму
таємності.

Отже, в діяльності приватних детективно-охоронних агентств,
служб промислової й комерційної безпеки розвинених закордон-
них країн простежується тенденція до постійного розширення
діапазону розв’язуваних ними завдань у торгово-економічній і
кредитно-фінансовій сферах. Збільшується чисельність персона-
лу цих служб, спеціалізація й професіоналізація співробітників,



469

впроваджуються сучасні методи збору, обробки, нагромадження
і використання економічної інформації.

Резюме

У різних країнах є свої пріоритетні напрями захисту комер-
ційної таємниці. Так, у Німеччині переважають законодавчі захо-
ди, у США й Франції, поряд з ними, перевага віддається органі-
зації власних служб безпеки фірм, для Японії характерний кор-
поративний дух і довгострокова зайнятість у фірмі, у Великій
Британії захист забезпечується договірними зобов’язаннями.

Комерційна таємниця, як засіб захисту господарської, торго-
вельної та іншої діяльності потребує нормативного закріплення
та відповідної правової бази. Майнові інтереси власників вироб-
ничих, торгових, ділових секретів, ноу-хау повинні охоронятися
нормами цивільного, торгового, кримінального, трудового права,
законодавства про недобросовісну конкуренцію.

Промислово розвинутими країнами, зокрема Німеччиною,
США, Великою Британією, Канадою, Японією, Швейцарією, на-
копичений великий законодавчий досвід у регламентації відно-
син щодо захисту комерційної таємниці.

Персонал є одним із основних носіїв інформації, і, як вважа-
ють західні фахівці, ймовірність витоку відомостей підкупом, пе-
реманюванням працівників становить 43 %, а вивідуванням —
24 %. За тими ж оцінками схоронність комерційної таємниці фір-
ми на 80 % залежить від правильного підбору, розміщення, гра-
мотно поставленої роботи з персоналом.

Розвідка є діяльністю, що спрямована на забезпечення страте-
гії та комерційного успіху підприємства і здійснюється з метою
набуття стратегічної (тактичної або конкурентної) переваги над
супротивником, виявлення можливих ризиків і нових можливос-
тей для підприємства та управління ними.

Багато компаній використовують не тільки можливості своїх
підрозділів конкурентної або бізнес-розвідки, а й вдаються до
допомоги державних спецслужб і інших найрізноманітніших ме-
тодів, що включають і промислове шпигунство.
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Будь-яка програма комерційної розвідки залежить від специ-
фіки національної культури, від корпоративних особливостей
фірми й від ставлення уряду країни до збору ділової інформації.
Культура націй впливає не тільки на ставлення компанії до ко-
мерційної розвідки в цілому, а й на те, як фірма здійснює цю роз-
відку, зокрема на критерії відбору інформації.

У країнах з розвинутою ринковою економікою накопичений
досить великий позитивний досвід у сфері забезпечення еконо-
мічної безпеки промислових підприємств і комплексів, і тому він
безсумнівно становить інтерес для інших країн.

Терміни і поняття

 комерційна інформація;
 комерційна таємниця;
 джерела одержання інформації;
 способи захисту інформації;
 загальні критерії підбору співробітників служби безпеки;
 загальні критерії підбору працівників виробництва;
 конкурентна розвідка;
 економічна розвідка;
 ділова розвідка.

Питання для перевірки знань

1. Яка специфіка створення розвідувальних структур у системі
безпеки компанії?

2. Чим відрізняється ділова розвідка від промислового (комер-
ційного) шпигунства?

3. Які є методи викрадення таємниць фірм?
4. Які методи і способи захисту комерційної інформації в за-

рубіжних країнах?
5. Економічна оцінка наслідків втрати комерційної таємниці

підприємства.
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Завдання для індивідуальної роботи

1. Розкрити особливості вітчизняного й західного підходів до
створення підрозділів економічної розвідки.

2. Розглянути та охарактеризувати організацію захисту під-
приємництва в розвинутих країнах.

3. Розкрити основні засоби захисту від економічного шпигун-
ства.
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Авторське право — система правових норм, що регулюють правові
відносини, пов’язані зі створенням і використанням результа-
тів творчої діяльності.

Адміністративно-кар’єрна складова кадрової безпеки — відсутність
адміністративного тиску, утиску прав та можливість здійсню-
вати кар’єрне зростання, об’єктивне оцінювання професійних
якостей та досягнень з боку адміністрації.

Активна (превентивна) стратегія безпеки бізнесу — стратегія, яка
орієнтована на прогнозування, завчасне виявлення існуючих
або можливих загроз і передбачає розроблення заходів, спря-
мованих на усунення, ліквідацію виявлених загроз (якщо це
можливо) або попередження (створення заслону) їх негатив-
ного впливу на об’єкти безпеки.

База даних — це впорядкований масив структурованої інформації.
Бенчмаркінг внутрішній — це порівняння характеристик аналогічних

підрозділів у межах однієї компанії.
Бенчмаркінг конкурентоспроможності — вимірювання характерис-

тик підприємства та зіставлення результатів з відповідними
характеристиками конкурентів.

Бенчмаркінг функціональний (на рівні галузі, виду діяльності) — по-
рівняння підприємства з компаніями, що належать до тієї са-
мої галузі, але не є його прямими конкурентами.

Бенчмаркінг процесу (загальний бенчмаркінг) — діяльність, спрямова-
на на зіставлення певних показників компанії із підприємст-
вами (часто світовими лідерами), які належать до інших галу-
зей, але використовують аналогічні бізнес-процеси.

Бізнес-об’єкт — об’єкт, що має цінність для внутрішнього чи зовніш-
нього споживача, як передумова прирощення доданої вартості
та ефективного функціонування.

Бізнес-процеси — цілеспрямована сукупність взаємопов’язаних дій з
перетворення входів (ресурсів) у виходи (результати).

Бізнес-система — це сукупність пов’язаних між собою бізнес-про-
цесів, що реалізуються в межах однієї організаційно оформле-
ної бізнес-одиниці з метою досягнення її цілей.

Словник  основних термінів
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Бюрократична організаційна модель — модель, метою якої є ство-
рення підприємства як ідеального механізму, що комбінує всі
фактори виробництва оптимальним способом.

Виклик — одна з форм прояву деструктивних чинників, що являє со-
бою сукупність обставин, не обов’язково загрозливого харак-
теру, які потребують реакції на них.

Відтворювальний підхід до діагностики економічної безпеки бізнесу —
підхід, суть якого полягає в тому, що критерієм економічної
безпеки слугує величина прибутку, який отримує підприємст-
во завдяки гармонізації власних інтересів з інтересами зовніш-
ніх суб’єктів.

Внутрішні загрози — загрози, які пов’язані з господарською діяльніс-
тю підприємства і тими процесами, що супроводжують вироб-
ництво й реалізацію продукції, управління виробництвом.

Внутрішньооб’єктний режим — встановлена на підприємстві систе-
ма виконання правил внутрішнього трудового розпорядку,
спрямована на забезпечення економічної безпеки, збереження
матеріальних засобів і захист конфіденційної інформації.

Горизонтальна диверсифікованість — зростання на існуючому ринку
за рахунок нової продукції, що вимагає особливої технології.

Граничне значення індикатора економічної безпеки — це така його
кількісна величина, яка окреслює межу між економічно без-
печною і небезпечною зонами функціонування бізнесу.

Декларативні знання — знання, які пов’язані з описом і інформацією,
відповідають на питання «що робити?», можуть відноситись
до сфери послуг, базуються на описових знаннях залежно від
ситуації і стану зовнішнього середовища.

Деструктивні чинники — чинники, що існують у внутрішньому або
зовнішньому середовищі економічної системи і здатні завдати
їй шкоду, вивести з ладу або повністю знищити.

Джерела небезпек — це обставини і чинники, які за певних умов самі
по собі або в різній комбінації здатні формувати деструктив-
ний вплив на економічну систему.

Діагностика стану екологічної безпеки підприємства — етап розроб-
лення системи упередження екологічних загроз діяльності
підприємства, який передбачає виокремлення індикаторів
екологічних загроз, визначення їх порогових значень і подаль-
ше порівняння фактичних значень індикаторів з пороговими.

Ділова розвідка — це збір і аналіз відомостей про партнерів і конкурен-
тів.

Діяльнісний підхід до трактування поняття безпеки — це не стан
суб’єкта, а умови його існування, що ним контролюються,
тобто означає перебування в безпечних умовах, в таких, які
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суб’єкт у стані контролювати в процесі своєї діяльності і са-
мореалізації.

Дочірнє злиття — угода, за умовами якої покупець створює спеціаль-
ну дочірню компанію, яка потім зливається з компанією, що
купується.

Евристичні знання — знання, які стосується практичних правил, ви-
ведених на основі власного досвіду, прихованих методів і тех-
нологій, котрі дають змогу відрізняти провідні організації від
відсталих, аутсайдерів, виявляти відмінності між фахівцем і
новачком.

Екологічна безпека як макрохарактеристика — це такий стан природ-
ного середовища, за наявності якого нема екологічних загроз
бізнесовій діяльності підприємств і організацій, життєдіяль-
ності та здоров’ю людей.

Екологічна безпека підприємства — складова, яка характеризує стан
захищеності від реальних і потенційних екологічних загроз,
що обумовлені техногенною діяльністю суб’єктів господарю-
вання за умови мінімізації негативного впливу виробничої ді-
яльності підприємства на навколишнє природне середовище
та його персонал.

Екологічний ризик — ризик виникнення екологічних катастроф і різ-
них природних лих (землетрусів, пожеж, паводків і т.п.), котрі
негативно впливають на діяльність підприємства.

Економічна безпека бізнесу — це такий стан суб’єкта господарювання,
за якого завдяки протидії негативному впливу внутрішніх і
зовнішніх загроз і небезпек забезпечується його стабільне та
максимально ефективне функціонування тепер і високий по-
тенціал розвитку в майбутньому.

Економічний ефект функціонування служби безпеки підприємства
— це розмір попередженого збитку в результаті її діяльності,
спрямованої на подолання негативного впливу на підприємст-
во внутрішніх і зовнішніх загроз.

Економічна розвідка — це сукупність узгоджених дій зі збору, інтер-
претації, поширення і захисту інформації, що корисна для не-
державних суб’єктів економіки, добувається легально і за
найкращих умов щодо якості, термінів і витрат.

Економічний ризик — ризик, пов’язаний зі змінами економічних фак-
торів у процесі реалізації інвестиційного проекту.

Епізодичні знання — знання, які використовуються «за аналогією» —
виходячи із схожості ситуацій, аналогічності тематик, поперед-
ніх епізодів, подій або прецедентів, котрі зберігаються в па-
м’яті, узагальнюються і у разі необхідності знов застосову-
ються в новій ситуації.

Ефективність системи силової безпеки — ймовірність виконання си-
стемою своєї основної цільової функції із забезпечення захис-
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ту об’єкта від загроз, джерелами яких є злочинні протиправні
(несанкціоновані) дії осіб (порушників) з використанням сили.

Ефективність функціонування служби безпеки — це економічна ка-
тегорія, яка розкриває взаємозв’язок між отриманими резуль-
татами (ефектом) і понесеними витратами в результаті вияв-
лення, попередження, зменшення (локалізації) та усунення
негативного впливу загроз на діяльність підприємства.

Загальні ресурси — це ресурси, цінність яких не залежить від належнос-
ті до конкретного підприємства — і поза ним, і всередині ньо-
го цінність їх однакова.

Загроза — одна з форм прояву деструктивних чинників, під якою мож-
на розуміти найбільш конкретну і безпосередню форму небез-
пеки, тобто актуалізовану (вже діючу) небезпеку, що характе-
ризується конкретною формою прояву і способом впливу.

Зворотна вертикальна інтеграція — розвиток підприємства через при-
дбання або посилення контролю над постачальниками, ство-
рення дочірніх структур, що здійснюють постачання.

Зворотне злиття — така форма злиття, за якої покупець інтегрується
у придбану компанію.

Злиття — це такий тип угоди, коли два або більше підприємств
об’єднуються і формують третю бізнес-структуру, якій пере-
дається майно, права та обов’язки попередників, при цьому
підприємства-ініціатори злиття ліквідуються.

Зовнішні загрози — загрози, які виникають у зв’язку з несприятливими
змінами чинників зовнішнього середовища функціонування
суб’єктів господарювання.

Зовнішній підхід до дослідження економічної безпеки бізнесу — під-
хід, суть якого полягає в тому, що економічна безпека бізнесу
розглядається як захищеність його діяльності від негативних
впливів зовнішнього середовища, а також здатність швидко
усунути різноманітні ризики і загрози, пристосовуватися до
наявних умов, що не позначаються негативно на його функці-
онуванні.

Ідентифікація конкретних екологічних загроз діяльності підприєм-
ства — етап розроблення системи упередження екологічних
загроз діяльності підприємства, який передбачає аналіз відхи-
лень індикаторів екологічності підприємства за перевищенням
порогових значень, що визначає рівень екологічної безпеки
підприємства.

Індикатори економічної безпеки — спеціально підібрані відповідно до
обраних критеріїв ключові показники для проведення діагнос-
тики рівня економічної безпеки бізнесу.

Індикаторний підхід до діагностики економічної безпеки бізнесу —
підхід, суть якого полягає в тому, що стан економічної безпеки
визначається за системою індикаторів, що відображають сту-
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пінь дотримання порогових (нормативних) значень показників
діяльності підприємства в різних функціональних сферах.

Інтелектуальна безпека підприємства — відсутність внутрішніх та
зовнішніх загроз для інтелектуальних ресурсів підприємства,
що як наслідок має ефективне їх використання.

Інтелектуальна власність — закріплені законом права на результат
діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та
інших сферах. Це об’єкти промислової власності та авторсь-
кого права. Охоплює сукупність об’єктів, означених категорією
«промислова власність» та об’єктів, які підпадають під охоро-
ну, що забезпечує авторське право та суміжні права.

Інтелектуальні ресурси — це нематеріалізовані надбання підприємст-
ва або інтегрована сукупність у вигляді знань, умінь, накопи-
ченого досвіду, носієм яких є персонал підприємства; та ре-
зультати науково-технічної діяльності, організаційно-мето-
дичних рішень за різними напрямами діяльності.

Інтелектуально-розумова складова кадрової безпеки — стан персона-
лу, за якого нема загрози втрати або нерозкриття інтелекту-
ального потенціалу, розумових здібностей.

Інтерспецифічні ресурси — це особлива форма нематеріальних ресур-
сів, яка утворюється в результаті взаємодії персоналу підпри-
ємства з матеріалізованими та нематеріалізованими активами
підприємства. Така взаємодія базується на знаннях і досвіді,
накопичених персоналом, техніці, технологіях, продукції, про-
цесах організації виробництва та праці, системі управління тощо.

Інформаційна безпека — це такий стан підприємства, який, по-перше,
дозволяє йому забезпечити захищеність інформаційних ресур-
сів, інформаційного середовища для підтримки життєдіяль-
ності і життєздатності, стійкого функціонування і розвитку;
по-друге, протистояти інформаційним небезпекам і загрозам,
негативним інформаційним діям на індивідуальну і колектив-
ну свідомість і психіку персоналу, а також на комп’ютерні
мережі й інші технічні джерела інформації; по-третє, набувати
навичок безпечного функціонування на ринку; по-четверте,
підтримувати постійну готовність до адекватних заходів в ін-
формаційному протиборстві, ким би воно не було нав’язане.

Інформаційний підхід до дослідження економічної безпеки бізнесу —
підхід, суть якого полягає в тому, що економічна безпека біз-
несу розглядається в контексті захисту комерційно важливої
інформації і зазначається, виходячи з передумови, що ступінь
надійності системи зберігання інформації залежить від най-
слабшої її ланки (персоналу підприємства).

Кадрова безпека — це такий стан кадрового ресурсу підприємства, за
якого забезпечується його захищеність від зовнішніх та внут-
рішніх загроз та ефективне функціонування підприємства.
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Коефіцієнт повноти інформації — показник, який розраховують як
відношення обсягу інформації, наявної в розпорядженні осо-
би, що приймає рішення (ОПР), до обсягу інформації, необ-
хідної для ухвалення обґрунтованого рішення.

Коефіцієнт точності інформації — показник, який розраховують як
відношення обсягу релевантної інформації до загального об-
сягу наявної в розпорядженні ОПР інформації.

Коефіцієнт суперечливості інформації — показник, який розрахову-
ють як відношення кількості незалежних свідчень на користь
ухвалення рішення до загальної кількості незалежних свід-
чень.

Комбінована система безпеки — система, яка передбачає, що вико-
нання окремих функцій безпеки підприємство забезпечує за
рахунок отримання послуг від зовнішніх організацій, а всіх
інших — через активне використання можливостей власних
структурних підрозділів.

Комерційна таємниця — це відомості, пов’язані з виробництвом, тех-
нологією, управлінням фінансовою та іншою діяльністю суб’єк-
та господарювання, що не є державною таємницею, розголо-
шення яких може завдати шкоди інтересам суб’єкта господа-
рювання.

Компенсаційна стратегія безпеки бізнесу — стратегія, яка спрямова-
на на відшкодування (відновлення, компенсацію) нанесеного
збитку.

Конгломеративна диверсифікованість — розширення за рахунок ви-
робництва технологічно нових продуктів.

Конкурентна розвідка — постійний процес збору, нагромадження,
структурування, аналізу даних про внутрішнє й зовнішнє се-
редовище компанії й надання вищим менеджерам компанії
інформації, що дозволяє їм передбачати зміни в обстановці й
приймати своєчасні оптимальні рішення щодо управління ри-
зиками, впровадження змін у компанії й відповідних заходів,
спрямованих на задоволення майбутніх запитів споживачів і
підтримку прибутковості.

Контрольно-пропускний режим — комплекс організаційно-правових
обмежень і правил, що встановлюють порядок пропуску через
контрольно-пропускні пункти в окремі будівлі (приміщення)
працівників об’єкта, відвідувачів, транспорту і матеріальних
засобів.

Концепція економічної безпеки бізнесу — це система поглядів, ідей,
цільових настанов, «пронизаних» єдиним визначальним заду-
мом, провідною думкою щодо постановки і розв’язання проб-
лем забезпечення безпеки бізнесу.

Корпоративна організаційна модель — модель, метою якої є реаліза-
ція демократичного стилю управління підприємством, піклу-
вання про персонал як найважливіший ресурс продукування
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прибутку, що здатне створити всі передумови для реалізації
професійного та творчого потенціалу кожного працівника як
соціально свідомого суб’єкта та носія знань, умінь і навичок.

Критерій економічної безпеки — це характеристика (ознака), на основі
якої можна зробити висновок про те, перебуває суб’єкт госпо-
дарювання (підприємство) в стані економічної безпеки чи ні.

Матрична структура забезпечення економічної безпеки — структу-
ра, яка передбачає розподіл функцій безпеки між наявними
структурними підрозділами підприємства.

Мета економічної безпеки бізнесу — це забезпечення його теперіш-
нього ефективного функціонування і високого потенціалу
розвитку в майбутньому.

Механізм управління економічною безпекою бізнесу — це сукупність
організаційно-економічних, правових і морально-психологіч-
них методів, заходів, сил і засобів, за допомогою яких суб’єк-
ти впливають на об’єкти для досягнення цілей безпеки і
розв’язання поставлених перед ними завдань.

Моніторинг економічної безпеки бізнесу — це процес систематичного
або безперервного збору інформації про параметри суб’єкта
господарювання та його зовнішнього середовища для вияв-
лення тенденцій зміни чинників його економічної безпеки.

Небезпека — одна з форм прояву деструктивних чинників, що являє
собою об’єктивно існуючу можливість негативного впливу на
економічну систему, в результаті якого їй може бути завдано
якого-небудь збитку, шкоди, що погіршують її стан, надають
її розвитку небажаної динаміки або параметрів.

Недобросовісна конкуренція — це порушення правил і норм конкурен-
ції, будь-які дії суб’єктів господарювання (кола осіб), які
спрямовані на отримання переваг при здійсненні підприємни-
цької діяльності, що суперечить законам України, принципам
ділової поведінки, вимогам до добропорядності і можуть за-
подіяти матеріальну шкоду чи шкоду діловій репутації конку-
рента.

Несистематичний ризик — цей вид ризику притаманний окремим
суб’єктам господарювання, залежить від особливостей їхньої
діяльності.

Об’єктивні загрози — це загрози, які виникають без участі конкретно-
го підприємства або його окремих працівників і не залежать
від ухвалених рішень, дій і волі менеджерів (стан кон’юнк-
тури ринку, дії конкурентів і кримінальних структур, війни,
надзвичайні лиха, негативний вплив органів державної влади
тощо).
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Організаційна модель підприємства — це сукупність принципів, пра-
вил, процедур його організаційної побудови, які визначають
організаційну структуру підприємства, департаментизацію
(виокремлення підрозділів), взаємозв’язки і особливості взає-
модії структурних одиниць, ієрархію прийняття рішень і під-
порядкованість.

Організація діяльності служби безпеки — це процес підготовки служ-
би безпеки до виконання покладених на неї завдань, який пе-
редбачає створення необхідної організаційної структури та
відповідне ресурсне забезпечення її діяльності.

Пасивна стратегія безпеки бізнесу — стратегія, яка передбачає необ-
хідність раптово реагувати на реально виниклі загрози діяль-
ності.

Плинність працівників високої кваліфікації — показник, який розра-
ховується як відношення чисельності працівників, що звіль-
нилися, до загальної чисельності працівників цієї кваліфікації.

Поглинання — це загальний термін, що використовується для опису
передавання власності, злиття — вужчий технічний термін
певної юридичної процедури, яка може стати наступним кро-
ком після процедури поглинання.

Показник винахідницької (раціоналізаторської) активності — показ-
ник, який визначається як відношення кількості винаходів
(рацпропозицій) до загальної чисельності працівників або ін-
женерно-технічних працівників.

Показник освітнього рівня — показник, який визначається як відно-
шення чисельності осіб, що мають вищу (спеціальну) освіту
відповідно до профілю діяльності підприємства до загальної
чисельності працівників.

Політика безпеки бізнесу —  характеризує основні орієнтири, узагаль-
нюючі цілі, завдання та дії у сфері забезпечення економічної
безпеки бізнесу.

Політико-правова складова економічної безпеки — складова, яка
здійснює всебічне та ефективне правове забезпечення діяль-
ності підприємства; сприяє чіткому дотриманню підприємст-
вом та його персоналом усіх аспектів чинного законодавства,
юридичному опрацюванню договірної документації; перед-
бачає аналіз наявної нормативно-правової бази, що регулює
діяльність підприємства, та прогнозування можливих змін;
забезпечує ефективну роботу відповідних служб підприємст-
ва (власної юридичної служби) з метою досягнення сприят-
ливого зовнішнього політико-правового середовища підпри-
ємства.

Політичний ризик —  ризик виникнення різноманітних адміністратив-
но-законодавчих обмежень господарської діяльності, які по-
в’язані зі зміною інвестиційної політики держави.
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Потенційна загроза — це загроза, яка являє собою зародження небез-
пеки, формування передумов, можливість нанесення шкоди.

Прогностична цінність — здатність інформації бути основою для на-
дійного прогнозування дальших перспектив роботи підприєм-
ства.

Програмно-цільовий підхід до діагностики економічної безпеки біз-
несу — підхід, суть якого полягає в тому, що оцінювання еко-
номічної безпеки базується на інтеграції сукупності показни-
ків у розрізі кількох ієрархічних рівнів (використовуються клас-
терний, багатовимірний аналіз тощо).

Програмно-цільовий підхід до оцінювання рівня техніко-технологіч-
ної складової економічної безпеки — метод оцінювання, який
базується на розробленні та реалізації управлінських рішень,
що знаходять втілення в комплексі взаємопов’язаних заходів,
загальних цілей і підцілей, робіт і ресурсів, об’єднаних у ці-
льову комплексну програму, необхідних і достатніх для роз-
в’язання комплексної проблеми.

Промислова власність — це складова інтелектуальної власності, а її
домінуючою ознакою є здатність об’єктів промислової влас-
ності застосовуватися у виробничих процесах, тобто ці об’єк-
ти здатні тиражуватися і впроваджуватися у промислове ви-
робництво.

Процедурні знання — знання, які використовуються для виконання
дій, що відповідають на запитання «як діяти?», і звичайно,
відносяться до галузі промисловості, яка виробляє товари
споживання.

Професійно-фінансова складова кадрової безпеки — складова, яка озна-
чає безпроблемне виконання професійних обов’язків за відпо-
відного (адекватного) відшкодування затрачених працівником
зусиль.

Пряма вертикальна інтеграція — здійснення або посилення конт-
ролю над структурами, що перебувають між підприємством і
кінцевим споживачем, тобто над системами розподілу й про-
дажу.

Психологічно-комунікаційна складова кадрової безпеки — відсутність
психологічного тиску з боку адміністрації та членів трудового
колективу, наявність внутрішньофірмової системи комуніка-
ції, які враховує ієрархічну підпорядкованість та адміністра-
тивно-трудові стосунки.

Рада з безпеки підприємства — колегіальний орган при керівникові
системи безпеки, який виконує функції аналітичного центру в
системі економічної безпеки підприємства, діяльність якого
спрямована на розроблення політики, концепції та стратегії
його економічної безпеки. Він виконує консультативні функ-
ції, а його пропозиції мають рекомендаційний характер.
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Реальна загроза — це остаточно сформоване явище, коли для завдання
шкоди не вистачає одного або кількох чинників або умов.

Режим надзвичайного стану — це функціонування системи безпеки
за наявності реальних загроз, що вимагають відбиття або при-
пинення активних дій зловмисників.

Режим підвищеної готовності — це функціонування системи безпеки
за появи загроз, вимагає розроблення і вжиття заходів щодо
попередження їх негативного впливу на підприємство.

Рейдерство — дія, метою якої є перерозподіл власності від неефектив-
ного власника до ефективного, система поглинань підпри-
ємств через захват, недружнє поглинання, скуповування ак-
цій, здійснюється винесенням судового рішення з наступним
силовим захватом підприємства.

Ресурсно-функціональний підхід до діагностики економічної безпеки
бізнесу — підхід, суть якого полягає в тому, що економічна
безпека визначається на основі функціональних критеріїв, які
відображають ефективність використання корпоративних ре-
сурсів за окремими функціональними сферами підприємства
для запобігання негативному впливу загроз.

Ресурсно-функціональний підхід до дослідження економічної безпеки
бізнесу — підхід, суть якого полягає в тому, що економічна
безпека бізнесу розглядається як стан найефективнішого ви-
користання корпоративних ресурсів для запобігання загрозам
і забезпечення стабільного функціонування суб’єктів господа-
рювання в цей час і в майбутньому.

Ризик — одна з форм прояву деструктивних чинників, під якою розу-
міють імовірність відхилення результатів конкретних рішень
або дій від очікуваних, відображає очікувану ймовірність втра-
ти суб’єктом господарювання частини своїх ресурсів, недоот-
римання доходів або появи додаткових витрат у результаті
здійснення певних видів діяльності.

Ринкова безпека підприємства — це відповідність внутрішніх можли-
востей підприємства зовнішнім, які генеруються ринковим се-
редовищем.

Ринкова позиція — це положення, яке те чи інше підприємство посідає
у своїй галузі відповідно до результатів діяльності, що відоб-
ражають основні ринкові характеристики бізнесу.

Ринковий потенціал — узагальнююча характеристика привабливості
зовнішнього ринкового середовища підприємства, тобто відоб-
раження ємності, якості, можливостей зростання та рівня кон-
куренції ринку, на якому діє (або на який безперешкодно мо-
же вийти) підприємство та спроможності підприємства до ви-
користання можливостей, що надаються ринком.

Рівень прогресивності технологій — показник, який розраховується
як відношення кількості використовуваних прогресивних су-
часних технологій до загальної їх кількості на підприємстві.
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Рівень технологічного потенціалу — показник, який розраховується
як частка технічних і технологічних рішень на рівні винаходів
у загальній кількості нових рішень, використовуваних у вироб-
ничому процесі.

Розвідка — діяльність, яка спрямована на забезпечення стратегії та ко-
мерційного успіху підприємства і здійснюється з метою на-
буття стратегічної (тактичної або конкурентної) переваги над
супротивником, виявлення можливих ризиків і нових можли-
востей для підприємства та управління ними.

Розробка механізму забезпечення екологічної безпеки — етап розроб-
лення системи упередження екологічних загроз діяльності під-
приємства, який передбачає виокремлення превентивних за-
ходів, що дозволяють запобігати забрудненню навколишнього
природного середовища та втратам підприємства; формування
сукупності інструментів, здатних забезпечити належний рі-
вень екологічної безпеки підприємства з огляду на вплив сис-
тем підприємства на його екологічний стан та якість довкілля.

Силова безпека підприємства — стан захищеності життєвоважливих
інтересів підприємства від загроз, джерелами яких є злочинні
протиправні (несанкціоновані) дії осіб (порушників) з викори-
станням сили.

Система силового захисту — це сукупність правових норм, організа-
ційних заходів та інженерно-технічних рішень, спрямованих
на захист життєво-важливих інтересів і ресурсів підприємства
(об’єкта) від загроз, джерелами яких є зловмисні (несанкціо-
новані) силові впливи осіб-порушників.

Система управління бізнесом — це сукупність бізнес-процесів, що
виконується підрозділами та посадовими особами підприємс-
тва, які мотивуються на досягнення цілей підприємства і наді-
лені необхідними правами, а також несуть відповідальність за
результати виконання бізнес-процесів.

Система управління економічною безпекою бізнесу — це сукупність
взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів, що забезпечують
формування і підтримання необхідного рівня його економіч-
ної безпеки.

Систематичний (ринковий) ризик — ризик властивий усім суб’єктам
ринку, спричинений процесами, що відбуваються в ринковому
середовищі в цілому.

Служба безпеки підприємства — це самостійний структурний підроз-
діл підприємства, який розв’язує завдання безпосереднього
захисту його життєво важливих інтересів в умовах підприєм-
ницького ризику та конкурентної боротьби.

Соціальний ризик — ризик страйків, здійснення під впливом робітни-
ків незапланованих соціальних програм та інші аналогічні за-
грози.
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Соціально — орієнтована організаційна модель — модель, метою
якої є реалізація стратегії обмеженої оптимізації в задово-
ленні вимог і запитів як різних внутрішніх, так і зовнішніх
груп, безпосередньо пов’язаних з діяльністю підприємства —
працівників, споживачів, конкурентів, інвесторів, суспільст-
ва в цілому.

Соціально-психологічна складова кадрової безпеки — відсутність за-
гроз персоналу як складової соціуму та комфортний психоло-
гічний клімат.

Спекулятивний ризик — ризик, який виражається в можливості отри-
мання як позитивного, так і негативного результату. До цього
виду ризику належать фінансові ризики, які, у свою чергу,
можуть бути поділені на ризики, що пов’язані з купівельною
спроможністю грошей (інфляційні і дефляційні, валютні, ри-
зики ліквідності) та інвестиційні (ризики втраченого зиску,
зниження доходності, прямих фінансових втрат).

Специфічні ресурси — це ресурси, цінність яких всередині підприєм-
ства вища, ніж поза підприємством.

Стаціонарний підхід до трактування поняття безпеки — («безпека
як стан») характеризує такий стан певного суб’єкта або
об’єкта, за якого гарантується його захист (захищеність) від
небезпек і загроз.

Стратегічний альянс — об’єднання незалежних компаній, які мають
намір зайнятися специфічними видом виробництва або хочуть
реалізувати проект, використовуючи інтелектуальні та мате-
ріальні ресурси одна одної, замість того, щоб діяти самостійно
або йти шляхом злиття чи приєднання.

Стратегія внутрішньої економії — стратегія, яка спрямована на ско-
рочення витрат через ліквідацію малорентабельних виробни-
чих ліній або потужностей.

Стратегія внутрішньої стабілізації — стратегія, яка означає посту-
пове нарощування ефективності в деяких або у всіх функціо-
нальних галузях; підприємство орієнтується на вдосконалю-
вання вже здійснюваних операцій.

Стратегія диверсифікованого зростання — стратегія, яка застосову-
ється у разі неможливості розвиватися на цьому ринку з пев-
ним продуктом.

Стратегія економічної безпеки бізнесу — це сукупність найважливі-
ших рішень, спрямованих на забезпечення прийнятного рівня
безпеки його функціонування у довгостроковому періоді.

Стратегія зовнішньої стабілізації — стратегія, яка спрямована на
збереження досягнутої ринкової частки.

Стратегія зовнішньої економії — стратегія, яка базується на продажу
або згортанні частини бізнесу; використовують за тимчасово-
го розв’язання специфічного кола проблем.
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Стратегія інтегрованого зростання — стратегія, яка допускає роз-
ширення бізнес-процесів через додавання нових структур,
придбання власності й розширення зсередини.

Стратегія концентрованого зростання — стратегія, яка пов’язана зі
зміною продукту або ринку, намаганням удосконалити свою
продукцію або почати виробництво нової з одночасним пошу-
ком можливостей поліпшення положення на ринку чи перехо-
ду на новий ринок.

Стратегічна організаційна модель — модель, метою якої є форму-
вання та використання інструментарію стратегічного управ-
ління підприємством, що дає змогу, передбачаючи тенденції
розвитку ринку, обирати стратегічні зони господарювання і
використовувати можливості та уникати загроз.

Стратегія скорочення — стратегія, яка застосовується для перегрупу-
вання наявних потужностей після тривалого зростання або у
зв’язку з необхідністю підвищення ефективності, коли спо-
стерігаються кардинальні зміни в економіці, використовується
для відновлення бізнесу.

Стратегія посилення позиції — стратегія, яка полягає в завоюванні
кращих позицій на певному ринку з цим продуктом.

Стратегія розвитку продукту — стратегія, яка полягає у виробництві
нового продукту та його реалізації на вже освоєному ринку.

Стратегія розвитку ринку — стратегія, яка передбачає пошук нових
позицій для вже виробленого продукту.

Стратегія розкручування або зрушень — стратегія, яка використову-
ється для зупинки процесу зниження обсягу продажу, через
вкладення капіталу й ресурсів або впровадження самофінан-
сування окремих напрямів діяльності, застосовується тільки
до видів бізнесу з гарним потенціалом рентабельності або з
наявними ліквідними активами.

Стратегія стабілізації — стратегія, за якої підприємство націлене на
поступове поліпшення оперативної діяльності, продовжуючи
працювати відповідно до своєї місії.

Стратегія економії — стратегія, яка полягає в поліпшенні за допомо-
гою ліквідації збиткових або маловигідних операцій у рамках
діючих цільових настанов; припинення виробництва деяких
товарів; відмова від окремих технологій.

Суб’єкти безпеки — це окремі фізичні або юридичні особи, компетент-
ні органи та служби, які реалізують цілі та завдання із забез-
печення економічної безпеки бізнесу.

Суб’єктивні загрози —  загрози, які виникають внаслідок неефективної
роботи самого підприємства в цілому або окремих його під-
розділів та персоналу (передовсім керівників і менеджерів),
часто зумовлені навмисними або ненавмисними діями окре-
мих працівників.



486

Субконтрактна система безпеки — система, яка передбачає укла-
дення договорів щодо надання підприємству інформаційних,
консалтингових, охоронних і інших послуг зовнішніми спеці-
алізованими організаціями, які діють на місцевому, регіональ-
ному або загальнодержавному рівні.

Техніко-технологічна база підприємства — це сукупність найактив-
ніших елементів виробництва, яка визначає технологічний
спосіб одержання продукції (надання послуг, виконання ро-
біт), здійснюваний за допомогою технічних пристроїв (машин,
приладів, устаткування), споруд, передавальних, діагностич-
них та інформаційних засобів, з яких сформовані технологічні
та виробничі системи підприємства.

Техніко-технологічний розвиток — стан відповідності технологічних
процесів і засобів праці сучасним досягненням науково-
технічного прогресу.

Технологічна складова економічної безпеки — складова, до якої відно-
сять всю сукупність застосовуваних технологій у процесах
видобутку, обробки, переміщення, складування, контролю та
інші складові виробничого процесу; сукупність способів і
прийомів переробки ресурсів та одержання готової продукції;
комплекс технологічної документації, об’єкти інтелектуальної
власності та інші складові інноваційного оновлення.

Технічна складова економічної безпеки — складова, до якої належать
енергетична база підприємства, що визначається як сукупність
установок і мереж для забезпечення виробництва всіма вида-
ми енергії; виробничі машини, пристрої та споруди; технічна
база інформаційних процесів у вигляді інформаційно-обчис-
лювальної техніки та засобів зв’язку.

Тіньовий бізнес — це господарська діяльність економічних суб’єктів
(фізичних і юридичних осіб), що не враховується, не контро-
люється й не оподатковується державою і (або) спрямована на
отримання доходу через порушення чинного законодавства.

Фізична безпека — одна із складових кадрової безпеки, яка передбачає
стан персоналу, за наявності якого нема загроз фізичному
здоров’ю працівників.

Функціональний підхід до оцінювання рівня техніко-технологічної
складової економічної безпеки — метод оцінювання, який ба-
зується на показниках результативності та ефективності, а та-
кож зіставленні одержаних вигід від забезпечення відповідно-
го рівня техніко-технологічної складової економічної безпеки
і витрат, пов’язаних з її формуванням.

Фінансова безпека бізнесу — це кількісно та якісно детермінований рі-
вень його фінансового стану, що забезпечує стабільну захи-
щеність пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від
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ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього і
внутрішнього характеру, параметри якого визначаються на
основі фінансової філософії і створюють необхідні передумо-
ви фінансової підтримки його зростання в поточному і перс-
пективному періодах.

Форвардне злиття — вид злиття, за умовами якого покупець поглинає
придбану компанію, а акціонери останньої обмінюють свої
акції за попередньо узгодженою ціною викупу.

Функціональні складові економічної безпеки суб’єкта господарюван-
ня (підприємства) — основні напрями його економічної без-
пеки, які суттєво відрізняються один від одного за своїм зміс-
том, низкою функціональних критеріїв і способами забезпе-
чення.

Центрована диверсифікованість — пошук нових можливостей в іс-
нуючому бізнесі для виробництва нової продукції.

Цінність (значущість) і функціональність інформації для користу-
вача —  це комплексний показник її якості, корисності, міра
кількості інформації на прагматичному рівні.

Чинник економічної безпеки суб’єкта господарювання (підприємст-
ва) — причина, рушійна сила, що визначає той чи інший рі-
вень його економічної безпеки.

Чистий ризик — ризик, що означає можливість отримання негативно-
го або нульового результату (природні, екологічні, політичні,
транспортні і частина комерційних ризиків).
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Додаток А

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СЛУЖБУ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________ ______________________________
(назва підприємства) (керівник підприємства)

ПОЛОЖЕННЯ

____ _________ _____   № ____ _________ ________________
(дата) (підпис) (ПІБ.)

___ __________ _____
(дата)

Про службу безпеки підприємства

1. Загальні положення
1.1. Служба безпеки є самостійним структурним підрозділом під-

приємства.
1.2. Служба безпеки створюється і ліквідується наказом директора

підприємства.
1.3. Служба безпеки підпорядковується безпосередньо директору

підприємства.
1.4. Керівництво служби безпеки:
1.4.1. Службу безпеки очолює начальник служби безпеки, призначу-

ваний на посаду наказом директора підприємства.
1.4.2 Начальник служби безпеки має ____ заступники (ів).
1.4.3 Обов’язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) на-

чальником служби безпеки.

Додатки
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1.4.4. Заступник(и) начальника служби безпеки призначаються на
посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за по-
данням начальника служби безпеки.

2. Структура служби безпеки
 2.1. Структуру та штатний розпис служби безпеки затверджує ди-

ректор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підпри-
ємства за поданням начальника служби безпеки і за узгодженням з від-
ділом по роботі з персоналом; відділом оплати праці, юридичним
відділом тощо.

2.2. До складу служби безпеки входять:

_____________________________________________________________
(структурні підрозділи, групи фахівців)

2.3. Начальник служби безпеки розподіляє обов’язки між працівни-
ками відділів і затверджує їхні посадові інструкції.

3. Завдання і функції служби безпеки

Завдання Функції

За
бе
зп
еч
ен
ня

 б
ез
пе
ки

 п
ер
со
на
лу

 п
ід
пр
иє
мс
тв
а

Визначення адекватних загрозі засобів захисту і видів режиму
охорони підприємства.
Припинення спроб несанкціонованого проникнення на об’єкти
підприємства.
Організація зв’язку з об’єктними групами безпеки.
Забезпечення дотримання контрольно-пропускного режиму при
здійсненні профілактичних, ремонтних і інших робіт.
Розроблення і здійснення заходів для виявлення, попередження і
припинення злочинних акцій щодо керівного складу підприємс-
тва і підприємства в цілому.
Розроблення і вжиття спеціальних заходів щодо забезпечення
фізичного захисту керівництва підприємства.
Виключення можливості несанкціонованого доступу фізичних
осіб і транспортних засобів на контрольовану територію.
Встановлення порядку допуску персоналу, осіб сторонніх орга-
нізацій, відвідувачів і транспортних засобів на контрольовану
територію.
Контроль за пересуванням відвідувачів на підприємстві.
Установлення внутрішньооб’єктного режиму в приміщеннях (на
території) підприємства.
Проведення спеціальних тренінгів з персоналом підприємства
щодо поводження в різних ситуаціях.
Розроблення звітних документів, аналітичних довідок і звітів за
підсумками діяльності служби.
Передача матеріалів у правоохоронні органи для розслідування
фактів правопорушень і злочинів щодо підприємства й окремих
працівників
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Закінчення дод. А

Завдання Функції
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ац
ія

 і 
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Забезпечення надійного захисту об’єктів підприємства від кра-
діжок, грабежів, підпалів та інших злочинних зазіхань, актів ван-
далізму, суспільного безладу.
Розроблення заходів щодо безпеки об’єктів підприємства.
Забезпечення недоторканності перевезення матеріальних ціннос-
тей. Забезпечення належної роботи охоронної сигналізації, конт-
роль за її станом і вжиття заходів по ремонту у разі ушкодження,
відмовлення та ін.
Оснащення підприємства спеціальним телефонним зв’язком,
«кнопками тривоги», переговорними пристроями, оглядовими
вічками, іншими технічними приладами.
Складання маршрутів пересування транспортних засобів, що пе-
ревозять матеріальні цінності, і схем супроводу їх у дорозі.
Виключення можливості несанкціонованого вивезення (виносу),
ввезення (внесення) матеріальних цінностей з (на) контрольова-
ної зони.
Огляд у разі потреби персоналу підприємства і всіх осіб при до-
пуску на об’єкти підприємства.
Виключення можливості безконтрольного пересування відвіду-
вачів по території підприємства.
Встановлення порядку допуску персоналу в зони (приміщення)
обмеженого доступу.
Впровадження технічних засобів контролю доступу.
Організація заходів, спрямованих на обмеження доступу в зони
(приміщення) підприємства

4. Регламентуючі документи
4.1. Зовнішні документи:

_____________________________________________________________
(законодавчі і нормативно-правові акти)

4.2. Внутрішні документи:
Стандарти ЦО, Статут підприємства, Положення про службу безпе-

ки, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку
тощо.

5. Взаємодія служби безпеки з іншими підрозділами підприємства
Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених цим Поло-

женням, служба безпеки взаємодіє:
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Підрозділ Одержання Надання

Всі підрозділи
підприємства

— заявок на супровід персоналу під-
приємства, що перевозить товарно-ма-
теріальні цінності;
— даних про заходи, вжиті для забез-
печення збереженості товарно-мате-
ріальних цінностей підприємства;
— відомостей про погрози на адресу
керівників підприємства;
— інформації про втрату, псування
майна підприємства

— рекомендацій і
роз’яснень щодо
дотримання режи-
му охорони на
підприємстві;
— груп супрово-
ду для перевезен-
ня товарно-мате-
ріальних ціннос-
тей

Відділ матері-
ально-техніч-
ного поста-
чання

забезпечення технічними засобами охо-
рони, радіостанціями, телефонами, ін-
шим устаткуванням

 
6. Права служби безпеки
 Служба безпеки має право:
6.1. Запитувати в структурних підрозділах матеріали і документи,

необхідні для розроблення заходів щодо супроводу матеріальних цін-
ностей, коштів.

6.2. Вимагати від персоналу підприємства дотримання режиму охо-
рони, встановленого на підприємстві.

6.3. Мати доступ на всі об’єкти підприємства, а також до всіх дже-
рел і носіїв інформації.

6.4. За наявності підстав робити перевірку документів працівників і
відвідувачів підприємства, робочих місць, а також огляд транспортних
засобів.

6.5. Одержувати пояснення, необхідну інформацію і наводити до-
відки.

6.6. Давати роз’яснення, рекомендації і вказівки з питань, що нале-
жать до компетенції служби безпеки.

 
7. Відповідальність служби безпеки
 7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій,

передбачених цим положенням, несе начальник служби безпеки.
7.2. На начальника служби безпеки покладається персональна від-

повідальність у разі:
7.2.1. Невідповідності законодавству виданих службою безпеки ін-

струкцій, наказів.
7.2.2. Незабезпечення чи неналежного забезпечення керівництва

підприємства інформацією з питань роботи служби безпеки.
7.2.3. Несвоєчасного, а також неякісного виконання доручень керів-

ництва підприємства.
7.2.4. Витоку інформації, що є комерційною таємницею.
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7.2.5. Недотримання трудового розпорядку працівниками служби
безпеки.

7.3. Відповідальність персоналу служби безпеки встановлюється по-
садовими інструкціями.

8. Заключні положення
 8.1. У разі виявлення невідповідності якого-небудь пункту Поло-

ження реальному стану справ у службі безпеки начальником служби
безпеки, співробітником або іншою особою необхідно звернутися до

(відділу по роботі з персоналом, експертної комісії з положень і посадових інструкцій і т. д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у Положення.

8.2. Внесена пропозиція розглядається підрозділом, зазначеним у
п. 8.1 цього Положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:
— прийняти зміни чи доповнення;
— відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопра-

цювання і виконавця);
— відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку за-

явнику надсилається обґрунтована відмова в письмовій формі).
 
8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(директором, заступником директора і т.д.)

за поданням

(начальника відділу по роботі з персоналом, керівника експертної комісії
з положень і посадових інструкцій і т. д.)

Керівник структурного підрозділу _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

____________ _________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

___ ___________ ________
 (дата)
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Додаток Б

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ РЕЖИМУ Й ОХОРОНИ

1. Загальні положення
Відділ режиму й охорони є самостійним структурним підрозділом

служби безпеки й підпорядковується начальникові служби безпеки.
У своїй діяльності відділ керується вимогами «Інструкції з організа-

ції режиму й охорони на підприємстві».
2. Структура
У складі відділу режиму й охорони є такі структурні одиниці:
2.1. Сектор режиму.
2.2. Сектор охорони.
3. Завдання
3.1. Організація й вжиття заходів щодо забезпечення безпеки діяль-

ності й захисту відомостей, що становлять державну й комерційну таєм-
ницю.

3.2. Розроблення й удосконалювання системи запобігання несанкці-
онованому допуску й доступу до відомостей, що становлять комерційну
таємницю.

3.3. Організація й підтримка пропускного й внутрішньооб’єктного
режиму.

3.4. Організація охорони арештованих за порушення режиму досту-
пу в конфіденційні приміщення.

3.5. Організація особистої охорони керівників і провідних працівни-
ків.

3.6. Організація й вжиття заходів фізичного й технічного захисту
будинків і приміщень.

3.7. Розроблення, організація й контроль системи безпеки в звичай-
них і особливих умовах діяльності (стихійні лиха, поломки, аварії, за-
ворушення тощо).

4. Функції
Відповідно до основних завдань відділ режиму й охорони виконує

такі функції:
— організовує роботу з виконання рішень, наказів і розпоряджень ке-
рівництва підприємства із забезпечення захисту комерційних секретів і
забезпеченню безпеки діяльності;
— визначає єдність дій і організовує захист, безпеку, схоронність до-
кументів і цінностей у звичайних і особливих умовах;
— розробляє, оновлює й доповнює інструкції, положення й інші нор-
мативні документи щодо режиму й охорони;
— здійснює керівництво роботою стосовно встановлення ступеня
конфіденційності відомостей, що містяться в документах. Разом з основ-
ними підрозділами підприємства проводить роботу з аналізу практики
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застосування «Переліку відомостей, що становлять комерційну таємни-
цю», з підготовки й внесення в нього у встановленому порядку необ-
хідних змін і доповнень, а також організовує його перероблення й пере-
видання;
— організовує розроблення й контроль за ефективністю діючої дозвіль-
ної системи допуску персоналу і сторонніх осіб до ознайомлення й ро-
боти з документами конфіденційного характеру з метою виключення
можливості ознайомлення з відомостями, що не стосуються виконува-
ної ними роботи;
— розробляє й розглядає спільно зі спеціальним відділом пропозиції з
удосконалювання діловодства із грифом «Комерційна таємниця», запо-
бігання фактам включення в документи несекретного характеру відо-
мостей, що є комерційною таємницею, скорочення документів конфі-
денційного характеру, що видаються і розроблюються;
— організовує й забезпечує систему контрольованого доступу й спеці-
ального пропускного режиму в будівлі й приміщення підприємства;
— організовує, забезпечує й контролює виконання вимог внутрішньо-
об’єктного режиму;
— визначає систему охорони й бере участь у її організації й забезпе-
ченні роботи виділених приміщень;
— організує розроблення принципів використання засобів автоматиза-
ції, сигналізації, зв’язку й охорони;
— організовує охорону, пропускний, допускний, внутрішньооб’єктний
режим і здійснює оперативно-методичне керівництво роботами із захи-
сту виділених приміщень і інформації, що обробляється й передається з
використанням технічних засобів;
— здійснює керівництво й режим захисту комерційних відомостей у
роботі з відбору, зберігання й використання архівних матеріалів;
— здійснює методичне керівництво й бере безпосередню участь у про-
веденні попереджувально-профілактичної роботи з персоналом щодо
обробки документів конфіденційного характеру;
— організовує проведення службових розслідувань за фактами втрати
документів конфіденційного характеру, розголошення комерційної та-
ємниці, порушення охорони й пропускного режиму, необґрунтованого
ознайомлення персоналом і сторонніми особами з відомостями, що ста-
новлять державну й комерційну таємницю й за іншими фактами, які
призвели або створили умови, що сприяють витоку конфіденційної ін-
формації;
— забезпечує особисту охорону керівництва й співробітників.

5. Права начальника відділу.
На основі єдиноначальності керує діяльністю відділу режиму й охо-

рони щодо виконання покладених на відділ завдань і функцій.
Призначає проведення перевірок стану й ефективності роботи із за-

безпечення збереження комерційних секретів, режиму безпеки, охорони
й технічного її забезпечення.
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Вимагає від співробітників надання пояснень за фактами, які при-
звели або могли призвести до витоку інформації, що становить комер-
ційну таємницю.

Вносить керівництву підприємства пропозиції про заохочення пра-
цівників, що активно беруть участь у роботі з попередження витоку
охоронних відомостей, виконанні вимог режиму й охорони.
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Додаток В

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

1. Загальні положення
Спеціальний відділ є самостійним структурним підрозділом служби

безпеки й підпорядковується безпосередньо начальникові служби.
У своїй діяльності відділ керується відповідними документами сто-

совно ведення діловодства із грифом «Комерційна таємниця» та вимо-
гами «Інструкції з режиму й охорони» в частині комерційних секретів.

2. Структура
Спеціальний відділ складається з таких структурних одиниць:
2.1. Сектор обробки секретних документів.
2.2. Сектор обробки документів із грифом «Комерційна таємниця».
2.3. Машинописне бюро оформлення спеціальних документів.
2.4. Експедиція.
3. Завдання
Організація й керівництво діловодством секретних документів і до-

кументів із грифом «Комерційна таємниця».
4. Функції
— обробка вхідної та вихідної кореспонденції, доставка її за при-

значенням;
— здійснення контролю за строками виконання документів;
— організація роботи з реєстрації, обліку й зберігання документо-

ваних матеріалів поточного користування;
— розроблення номенклатури справ, проведення контролю за по-

рядком формування справ у підрозділах і підготовкою матеріалів до
своєчасної здачі в архів;

— розроблення й впровадження пропозицій з удосконалювання си-
стеми діловодства;

— друкування й розмноження секретних документів і документів із
грифом «Комерційна таємниця»;

— участь у підготовці закритих нарад, які скликаються і прово-
дяться керівництвом, і організація їх технічного обслуговування.

5. Права
Відділ має право:
— вимагати від керівників підрозділів і виконавців чіткого й своє-

часного виконання нормативних документів з організації й ведення
спеціального діловодства;

— регулярно перевіряти правильність ведення діловодства в під-
розділах, вказувати керівникам підрозділів на виявлені недоліки й ви-
магати їх усунення;

— повертати виконавцям документи, оформлені з порушенням
установлених правил діловодства.
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Вказівки спеціального відділу в межах його функцій, передбачених
цим Положенням, є обов’язковими для виконання всіма підрозділами й
працівниками підприємства.

6. Відповідальність
Усю повноту відповідальності за якість і своєчасне виконання вста-

новлених цим Положенням завдань і функцій несе керівник відділу.
Ступінь відповідальності інших працівників відділу встановлюється

посадовими інструкціями.
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Додаток Г

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ

1. Загальні положення
Відділ інженерно-технічного захисту інформації є структурним під-

розділом служби безпеки й підпорядковується безпосередньо її началь-
никові. У своїй діяльності відділ керується вимогами «Інструкції з ін-
женерно-технічного захисту підприємства».

2. Структура
Структура й штатний розпис відділу інженерно-технічного захисту

інформації розробляється й затверджується керівництвом служби без-
пеки, виходячи з конкретних умов і технічної оснащеності підрозділів
підприємства.

3. Завдання
— обстеження виділених приміщень з метою встановлення потен-

ційно можливих каналів витоку конфіденційної інформації через техніч-
ні засоби, конструкції будинків і устаткування та шляхів проникнення
зловмисників;

— виявлення й оцінювання ступеня небезпеки технічних каналів
витоку інформації;

— розроблення заходів щодо ліквідації (локалізації) встановлених
каналів витоку інформації, використовуючи для цього фізичні, апаратні
й програмні засоби й математичні методи захисту;

— організація контролю за ефективністю вжитих заходів. Прове-
дення аналізу результатів контролю й розроблення пропозицій щодо
підвищення надійності й ефективності заходів захисту підприємства;

— забезпечення придбання, встановлення, експлуатації й контролю
стану технічних засобів захисту підприємства.

4. Функції
— визначення меж охоронної (контрольованої) території (зони) з

урахуванням можливостей технічних засобів безпеки;
— визначення технічних засобів, використовуваних для передачі,

приймання й обробки конфіденційної інформації в межах охоронюваної
території (зони);

— виявлення небезпечних, з погляду можливості утворення каналів
витоку інформації, технічних засобів;

— локалізація можливих каналів витоку інформаційно-організацій-
ними, організаційно-технічними або технічними засобами й заходами;

— організація спостереження за можливим неконтрольованим ви-
промінюванням за рахунок побічних електромагнітних випромінювань
і наведень;

— організація контролю наявності, пронесення (провезення) яких-
небудь предметів (обладнання, засобів, механізмів) у контрольовану
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зону, здатних являти собою технічні засоби несанкціонованого одер-
жання конфіденційної інформації.

5. Права
Відділ інженерно-технічного захисту інформації має право:
— перевіряти наявність технічних засобів забезпечення діяльності

у виділених приміщеннях, вимірювати їх параметри на відповідність
вимогам безпеки;

— установлювати технічні засоби захисту каналів витоку інформа-
ції через технічні засоби забезпечення виробничої діяльності;

— забороняти використання технічних засобів, які не відповідають
вимогам безпеки.

6. Відповідальність
Усю повноту відповідальності за інженерно-технічний захист під-

приємства несе керівник відділу.
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Додаток Д

_______________________________
(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________

(уповноважена особа)

_________________________
(ПІБ, підпис)

«___» ______________ 201_ р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ОХОРОНИ

I. Загальні положення
1. Начальник охорони відноситься до категорії керівників, прийма-

ється на роботу і звільняється з неї наказом директора підприємства.
2. На посаду начальника охорони призначається особа, що має від-

повідну професійну освіту, спеціальну підготовку і стаж роботи не мен-
ше одного року.

3. Начальник охорони підпорядковується безпосередньо директоро-
ві підприємства та керівнику служби безпеки.

4. У своїй діяльності начальник охорони керується:
— законами України та іншими нормативно-правовими актами;
— методичними матеріалами, що стосуються питань охорони під-

приємства;
— статутом підприємства;
— наказами і розпорядженнями директора підприємства;
— цією посадовою інструкцією.
5. Начальник охорони повинен знати:
— закони й інші нормативно-правові акти України, що регламен-

тують роботу з охорони об’єкта та матеріальних цінностей;
— специфіку і структуру підприємства, режим роботи його струк-

турних підрозділів;
— принципи організації охорони об’єктів підприємства;
— характеристики технічних засобів захисту об’єктів від несанкціо-

нованого доступу до них;
— зразки перепусток, товаротранспортних накладних та інших пе-

репускних документів;
— підписи посадових осіб, що мають право давати розпорядження

на ввезення та вивезення товарно-матеріальних цінностей;
— правила перевірок вантажів, що вивозяться;
— правила користування технічними засобами охоронно-пожежної

сигналізації;
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— порядок прийому під охорону відособлених приміщень, реагу-
вання на спрацьовування сигналізації;

— місця розташування первинних засобів пожежогасіння і зв’язку,
порядок користування ними;

— правила огляду речей і особистого огляду, здійснення адмініст-
ративного затримання, оформлення матеріалів про правопорушення,
застосування спеціальних засобів і засобів радіозв’язку;

— загальні принципи надання першої медичної допомоги;
— правила внутрішнього трудового розпорядку й інструкцію про

пропускний режим на охоронному об’єкті;
— правила і норми охорони праці, техніки безпеки та протипожеж-

ного захисту.
6. На час відсутності начальника охорони (відрядження, відпустка,

хвороба, ін.) його обов’язки виконує заступник (у разі відсутності тако-
го — особа, призначена у встановленому порядку), що отримує відпо-
відні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання по-
кладених на нього обов’язків.

7. ________________________________________________________.
8. ________________________________________________________.

II. Завдання та обов’язки
Начальник охорони зобов’язаний:
1. Забезпечувати охорону об’єктів та матеріальних цінностей під-

приємства.
2. Здійснювати контроль за ввозом і вивозом (виносом) матеріаль-

них цінностей.
3. Негайно доповідати керівництву про прибуття будь-яких контро-

люючих органів на підприємство.
4. Припиняти спроби несанкціонованого проникнення на охоронний

об’єкт.
5. Здійснювати контроль за роботою встановлених на підприємстві

приладів охоронної й пожежної сигналізації.
6. Повідомляти про їх спрацьовування керівнику підприємства, а за

необхідності — в органи внутрішніх справ або пожежну частину.
7. З’ясовувати причини спрацьовування сигналізації і вживати захо-

дів до затримки порушників або ліквідації пожежі.
8. Щоденно контролювати здавання та приймання під охорону об-

ладнаних сигналізацією відособлених приміщень.
9. Здійснювати дії з попередження і припинення правопорушень на

охоронних об’єктах.
10. Здійснювати затримку осіб, що намагаються незаконно вивезти

(винести) матеріальні цінності з охоронюваного об’єкта або підозрюва-
них у здійсненні правопорушень, і супроводжувати їх до відділення мі-
ліції.

11. Володіти прийомами рукопашного бою і самозахисту.
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12. Користуватися різними видами зв’язку на охоронному об’єкті.
13. Забезпечувати дотримання надійного контрольно-пропускного

режиму.
14. Надавати всіляку допомогу правоохоронним й іншим держав-

ним органам у розслідуванні випадків злочинних посягань на охоронні
об’єкти.

15. Координувати роботу охорони, керувати діями охоронців при
виникненні нештатних ситуацій.

16. Слідкувати за належним утриманням та використанням варто-
вих собак.

17. Організовувати рух, стоянку, паркування транспортних засобів
та належний контроль за ними від злочинних посягань.

18. Здійснювати постійний контроль за працівниками охорони,
слідкувати за охайністю їхнього зовнішнього вигляду, наявністю засо-
бів зв’язку, ліхтарів, бейджиків, спецзасобів, тощо.

19. ______________________________________________________.
20. ______________________________________________________.

III. Права

Начальник охорони має право:
1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що

стосуються діяльності охорони підприємства.
2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо

покращання охорони підприємства.
3. Запитувати особисто й одержувати від керівників підрозділів ін-

формацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обо-
в’язків.

4. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.
5. Вносити на розгляд директора підприємства пропозиції про за-

охочення працівників охорони або про накладення на них стягнень.
6. Клопотати перед керівництвом підприємства про надання спри-

яння у виконанні своїх посадових обов’язків.
7. ________________________________________________________.
8. ________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Начальник охорони несе відповідальність за:
1. якість і своєчасність виконання покладених на нього цією поса-

довою інструкцією обов’язків;
2. дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку підпри-

ємства;
3. дотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і

виробничої санітарії;
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4. правопорушення, вчинені в процесі здійснення свої діяльності, —
в межах, визначених чинним адміністративним та цивільним законо-
давством;

5. заподіяння матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним
трудовим та цивільним законодавством України.

6. ________________________________________________________.
7. ________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО

Керівник
відділу безпеки:

________
(підпис)

_____________
(ПІБ) «____» ______ р.

Начальник
юридичного відділу:

________
(підпис)

_____________
(ПІБ) «____» ______ р.

З інструкцією
ознайомлений:

________
(підпис)

_____________
(ПІБ) «____» ______ р.
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Додаток Е

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
НА ПІДПРИЄМСТВІ

1. Розбудова системи безпеки на підприємстві
1.1. Правові підстави
для розбудови сис-
теми безпеки на під-
приємствах України

Законопроект про служби безпеки суб’єктів госпо-
дарювання
ЗУ « Про оперативно-розшукову діяльність» ст. 303
ЗУ « Про інформацію»
ЗУ «Про банки і банківську діяльність»
ЗУ « Про міліцію»

1.2. Об’єкти підвище-
ної небезпеки

ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки» ст. 73
«Конвенція про трансграничний вплив промислових
аварій» 1992 р.
Наказ МНС України від 23.02.2006 № 98
Наказ Міністерства праці та соціальної політіки від
04.12.2002

2. Охоронна та детективна діяльність

2.1. Правове регулю-
вання охоронної діяль-
ності в Україні

ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської
діяльності»
Постанова КМУ от 14 листопада 2000 р № 1698
«Перелік органів ліцензування»
Постанова КМУ от 10 серпня 1993 № 615 у редакції
від 15 серпня 2001 р. № 1053
ЦК України ст. 96, ст. 980
Постанова КМУ від 7вересня 1993 р. № 706 « Про
порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і за-
стосування спеціальних засобів самооборони, заря-
джених речовинами сльозоточивої та дратівної дії»

2.2. Вимоги до знань
персонала охорони

Ст. 7-356 Кримінального кодексу України
Ст. 9-265 Кодекса України про адміністративні пра-
вопорушення
Ст. 21, 23, 24, 26, 27, 31, 36, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 50,
130, 132, 133, 134, 135, 136, 147, 169 Кодексу України
про працю.
Ст. 6, 7, 11, 14, 15, 20 ЗУ «Про міліцію»
Ст. 9, 17, 27 ЗУ «Про статус народного депутата
України»
Ст. 8,25 ЗУ «Про службу безпеки України»
Постанова ВРУ від 17 червня 1992 р. № 2471 «Про
право власності на окремі види майна»

2.3. Перспективи
розвитку детективної
діяльності в Україні

ЗУ «Про детективну діяльність» № 5380-1 від
01.07.2004 р. (проект)
ЗУ «Про охоронну діяльність» (проект)
ЗУ «Про служби безпеки суб’єктів господарювання
та інших юридичних осіб» (проект)
ЗУ «Про зброю» (проект)
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Продовження дод. Е
3. Правове регулювання захисту інформації

з обмеженим доступом в Україні
3.1. Поняття, правові
ознаки та види інфор-
мації

Ст. 1, 18, 27 ЗУ «Про інформацію» від 2 жовтня
1992 р.
Ст. 200 ЦК України від 16 січня 2003 р.
Ст. 1 ЗУ « Про захист економічної конкуренції»
Розділ 3 гл. 15 ЦК України від 16 січня 2003 р.

3.2. Поняття та види
інформації з обмеже-
ним доступом

Ст. 38, 9, 47, 30 ЗУ «Про інформацію»
Наказ МФУ «Про затвердження Положення про
роботу із засобами обчислювальної техніки та про
доступ до інформаційних ресурсів МФУ» від
01.04.2003 р. № 248.
Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних
систем та захисту інформації Служби безпеки Украї-
ни «Про затвердження Положення про порядок роз-
роблення, виготовлення та експлуатації засобів крип-
тографічного захисту конфіденціальної інформації»
Ст. 20 ЗУ «Про Рахункову палату»
Ст. 1 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регу-
лювання ринків фінансових послуг» від 12 липня
2001 р. № 2664-3
Ст. 505, 1076, 1255 ЦК України
ЗУ «Про банки і банківську діяльність»
Ст. 9 ЗУ «Про адвокатуру»
Ст. 31 Конституції України

4. Інформація з обмеженим доступом на підприємстві
4.1. Особливості обігу
інформації з обмеже-
ним доступом суб’єк-
тів господарювання

Ст. 23, 34 ЗУ «Про інформацію»
Постанова пленуму Верховного суду України «Про
судову практику в справах про корисливі злочини
проти приватної власності» № 12 від 25 грудня
1992 р. Конституції України.
Ст. 31 Конституції України
Ст. 19 ЗУ «Про правовий статус іноземців» від
04.02.94
Ст. 146 Кримінального кодексу України
Ст. 270 ЦК України
Ст. 4,5 ЗУ «Про прокуратуру»
Ст6 ЗУ «Про поштовий зв’язок»
Ст. 286 ЦК України
Ст. 40 «Основи законодавства про охорону здоров’я»
від 19.11.92
Ст. 14 ЗУ «Про донорство крові та її компонентів»
Ст. 14 ЗУ «Про трансплантацію органів та інших
анатомічних матеріалів людини»
Ст. 40 ЗУ «Про страхування»
ЗУ «Про нотаріат»
Сімейний кодекс України
Ст. 168 Кримінального кодексу України
Ст. 10 Цивільного процесуального кодексу України
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Продовження дод. Е

5. Правові ознаки комерційної таємниці
та конфіденційної інформації

5.1. Правові ознаки
комерційної таємниці
та їх вплив на фор-
мування системи за-
хисту інформації на 
підприємстві

Ст. 505 ЦК України
Ст. 155, 162 ГКУ України
Постанова КМУ №611 від 09.08.93
Ст. 36 ГК України
Ст. 16-19 ЗУ «Про захист від недобросовісної кон-
куренції»
Ст. 163 КУ «Про адміністративні правопорушення»
Ст. 231, 232 Кримінального кодексу України
Ст. 14 ЗУ «Про інформацію»

5.2. Правові засади
захисту комерційної
таємниці в трудових
відносинах

Ст. 30 ЗУ «Про інформацію»
Ст. 432 ЦК України

5.3. Правові засади за-
хисту комерційної тає-
мниці в договірних
відносинах

Ст. 30, 38 ЗУ «Про інформацію»
Ст. 420 ГК України
Ст. 155, 505, 628, 1109 ЦК України
ЗУ «Про порядок режиму інвестування»

6.Взаємодія підприємств з правоохоронними
та контролюючими органами

6.1. Порядок і умови
проведення перевірок
суб’єктів господарю-
вання контролюючи-
ми органами

Указ Президента України від 23 липня 1998 р.
№ 817/98
«Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької
діяльності»
Наказ Державного комітету України з питань роз-
витку підприємництва від 10.08.98 №18
Ст. 5 ЗУ «Про міліцію»
ЗУ «Про державну податкову службу в Україні»
ЗУ «Про державну контрольно-ревізійну службу в
Україні»

6.2. Особливості на-
дання інформації з
обмеженим доступом
контролюючим орга-
нам

Ст. 17 ЗУ «Про статус народного депутата України»
Ст.8 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність»
Ст.8, ст 20 ЗУ «Про прокуратуру»
Ст 25 ЗУ «Про Службу безпеки України»
Ст.11 ЗУ «Про міліцію»
Ст. 13,14 ЗУ «Про запобігання та протидію легаліза-
ції доходів, одержаних злочинним шляхом»
Ст. 8,11 ЗУ «Про державну податкову службу в
Україні»
Постанова КМУ від 05.071993 № 510
(Положення про Державну службу боротьби з
економічною злочинністю)
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Закінчення дод. Е

6.3. Відшкодування
шкоди, завданої не-
законними діями ор-
ганів дізнання, досу-
дового слідства, про-
куратури і суду

ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність»
ЗУ «Про порядок відшкодування шкоди, завданої
громадянинові діями органів дізнання, досудового
слідства, прокуратури і суду»

7. Рослідування фактів порушень
на підприємстві. Юридична відповідальність.

7.1 Розслідування
фактів порушень на
підприємстві

Постанова КМ від 13 червня 2000 р.
Кримінальний кодекс України
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Ст. 19 ЦК України
Кодекс законів про працю України
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