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ПЕРЕДМОВА

Менеджери і фахівці з безпеки підприємництва, бізнесу державних 
та інших організацій мають знати закони, принципи й технології рин-
кової економіки. Не тільки блага та успіхи очікують ці організації, а й 
певний вид діяльності, яка незрідка пов’язана з великими ризиками, 
небезпеками й загрозами, а гарантування безпеки в цій сфері діяльнос-
ті має свої особливості. Тому тільки системний підхід до управління 
підприємством та його безпеки може стати запорукою його успішху. 
При цьому всі члени команди – від підприємця і керівника до рядового 
працівника – мають, особливо в кризових, конфліктних і подібних до 
них ситуаціях, серйозно ставитися до проблеми особистої безпеки і 
безпеки організації. Для цього менеджер і фахівець служби безпеки 
повинні ретельно освоїти та ефективно застосовувати основні способи 
управління організацією, персоналом і системою безпеки в підприєм-
ницькій діяльності. Функції управління в сучасному менеджменті реа-
лізуються успішно лише за умови делегування менеджерові окреслених 
повноважень і відповідальності. Інакше, як підтверджує зарубіжний і 
особливо вітчизняний досвід, менеджери перетворюються на комер-
ційних агентів, звичайних чиновників, адміністраторів і функціонерів.

Насамперед потрібно засвоїти основи знань про ринкову економіку і 
безпеку підприємництва з огляду на жорстку конкуренцію, прояв загроз, не-
безпек, ризиків і конфліктів у цій благородній, проте небезпечній діяльності.

Мета посібника – допомогти студентам якомога краще засвоїти 
навчальну програму курсу. Відповідно до потреб сучасної економічної 
практики у книзі враховано зміни в нормативно-правовій базі, практику 
сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців, фахівців у цій галузі і 
викладено матеріал за планом, яким передбачено короткий вступ для 
загальної характеристики конкретної теми, кілька запитань, які розкри-
вають її зміст, та узагальнений виклад матеріалу у висновку. Наприкінці 
книги наведено список використаної та рекомендованої літератури.

Відомості про авторів: 
д.ю.н, професор, Ортинський В. Л. – Львівський державний універ-

ситет внутрішніх справ; д.т.н., професор, Керницький І. С. – Львівський 
державний університет внутрішніх справ; к.е.н., доцент, Живко З. Б. – 
Львівський державний університет внутрішніх справ; к.е.н., Керниць-
ка М. І. – Львівський державний університет внутрішніх справ; к.е.н., 
Гук О. В. – Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут»; к.е.н., Шимечко Г. І. – Львівський націо-
нальний аграрний університет; ад’юнкт, Живко М. О. – Львівський 
державний університет внутрішніх справ. 
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Навчальне заліково-кредитне  
планування дисципліни курсу  

“Економічна безпека підприємств”

Дисципліна “Економічна безпека підприємств” тісно пов’язана 
з викладанням деяких дисциплін як економічного, так і правового 
аспекту. 

Мета вивчення дисципліни полягає у:
• засвоєння суті захисту складових організації, методики і техніки 

гарантування безпеки на підприємствах різних форм власності, 
різних видів діяльності та ін.;

• вмінні виявляти порушення фінансової, кадрової, технічної дис-
ципліни, аналізувати і встановлювати причини їх виникнення 
та шляхи подолання;

• вмінні правильно проводити заходи й використовувати засоби, 
контролювати виконання пропозицій щодо усунення виявлених 
недоліків, порушень і загроз безпеці підприємства;

• знанні та практичному застосуванні нормативно-правової бази 
щодо гарантування безпеки підприємств в Україні.

Предметом курсу є:
• наукові основи безпеки підприємницької структури;
• людський фактор у гарантуванні безпеки підприємства;
• ринкова економіка, конкуренція і безпека  підприємництва;
• загрози, ризики, кризи і конфлікти в діяльності підприємства;
• система корпоративної безпеки;
• підходи до гарантування безпеки;
• функції менеджменту безпеки підприємництва;
• кодекси і методи оперативної роботи із гарантування безпеки 

підприємства;
• підготовка менеджерів і спеціалістів з безпеки підпри-ємництва;
• служба безпеки як підсистема організації;
• менеджмент в основних видах безпеки;
• економічний аналіз і його суть при вивченні документів у проце-

сі дослідження реального стану ділової активності підприємства;
• принципи організації контрольних заходів на підприємствах;
• методика проведення контрольних перевірок діяльності різних 

підрозділів організації; 
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• способи захисту комерційної таємниці, керівників і стаціонарних 
об’єктів підприємства;

• засоби гарантування безпеки на підприємствах;
• співпраця служби безпеки з правоохоронними органами.
Завдання вивчення дисципліни:
• на понятійному рівні – положення, інструкції, затверджені 

Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і 
оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, 
Міністерством фінансів України, Національним банком Укра-
їни та іншими державними органами, що регулюють порядок 
гарантування безпеки на підприємстві як власними силами, так 
і з використанням спеціалістів;

• на фундаментальному рівні – методика вивчення документів і 
реального стану підприємства; класифікація документів та ви-
моги до них, способи виявлення загроз безпеці підприємства; 
способи ліквідації наслідків від збитків, заподіяних протиправ-
ними діями щодо порушення позитивного стану безпеки на 
підприємстві; вимоги до проведення заходів для гарантування 
безпеки на підприємстві; права та обов’язки працівників служби 
безпеки та її підрозділів; 

• на практично-творчому рівні – методи й особливості гарантування 
безпеки на підприємствах, в установах та організаціях з різною 
формою власності, оформлення та складання відповідних доку-
ментів (положень, інструкцій тощо); способи та методика вивчення 
документів; спеціальний підхід до аналізу потенційних і реальних 
загроз безпеці підприємств; порядок і доцільність створення на 
підприємстві служби безпеки тощо.

Структура дисципліни:
У процесі вивчення курсу використовується кредитно-модульна 

система, за якою студенти послідовно опановують матеріал з чотирьох 
змістових модулів з відповідним поточним контролем у вигляді тестів, 
що проводяться під час аудиторних практичних занять. 

Семінарські заняття проводяться з основних (найважливіших) тем. 
Активна форма навчання дає змогу закріпити теоретичний матеріал, на-
вички та вміння, формувати психологічну готовність до роботи за фахом.

Практичні заняття проводяться з метою закріпити здобуті зна-
ння через опрацювання документів та нормативно-правової бази, і 
самостійно проводити перевірки стану безпеки підприємства у різних 
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сферах його діяльності, і вжити заходи для подолання загроз чи проти-
дії неправомірним діям зловмисників.

Самостійна робота передбачає більш глибоке й детальне опрацю-
вання поданих на аудиторних заняттях матеріалів. 

Форми контролю – поточний, модульний, семестровий, підсумковий.
Дисципліна “Економічна безпека підприємств” розрахована на 36 

практичних (семінарських) і 18 лекційних занять.
Дана дисципліна викладається для студентів всіх форм навчання 

напряму підготовки “Менеджмент” освітньо-кваліфікаційного рівня 
“Бакалавр” для спеціальності “Менеджмент організацій”.

Для студентів спеціальностей “Менеджмент організацій”, “Менедж-
мент ЗЕД”, “Менеджмент інноваційної діяльності” освітньо-кваліфі-
каційного рівня “Бакалавр” всіх форм навчання, а також “Економіка 
підприємства”, “Облік і аудит”, “Фінанси і кредит” при вивченні дис-
ципліни “Економіка підприємства”.

Кредит І 
Тема 1. Поняття та основні категорії економічної безпеки підпри-

ємства (2 год).
Тема 2. Індикатори та складові економічної безпеки підприємства (4 год).
1.  Поняття індикаторів і складових структури економічної безпеки 

підприємства.
2.  Безпека підприємства у фінансовій сфері.
3.  Безпека підприємства в інтелектуальній та кадровій сферах.
4.  Безпека підприємства у техніко-технологічній сфері.
5.  Безпека підприємства у політико-правовій сфері.
6.  Безпека підприємства в інформаційній сфері.
7.  Безпека підприємства в екологічній сфері.
8.  Безпека підприємства в силовій сфері.
9.  Ринкова складова економічної безпеки підприємства.
10. Інтерфейсна складова економічної безпеки підприємства.
Тема 3. Система економічної безпеки підприємства. Концепція 

безпеки підприємства (2 год).
1.  Поняття та основні елементи системи економічної безпеки підприємства.
2.  Концепція безпеки підприємства.

Кредит ІІ
Тема 4. Служба безпеки як основний підрозділ, що відповідає за 

безпеку підприємства (6 год).
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1.  Служба безпеки як підсистема підприємства (організації).
2.  Процедура створення та ліквідації служби безпеки.
3.  Служба безпеки: структура, особливості управління її діяльніс-

тю та забезпечення працівниками.
4.  Управління безпекою підприємства.
5.  Особливості підбору персоналу для роботи у службі безпеки.
6.  Структура служби безпеки для фірм – представників малого та 

середнього бізнесу.
7.  Структура служби безпеки для великомасштабних підпри-ємств 

і корпорацій.
8.  Розвідувальний підрозділ.
9.  Конррозвідувальний підрозділ.
10. Штабний підрозділ.
Тема 5. Особливості діяльності служби безпеки підприємства (6 год).
1.  Завдання служби безпеки із організації режиму та охорони.
2.  Діяльність служби безпеки із організації контрольно-про пуск-

ного режиму на підприємстві.
3.  Діяльність служби безпеки із забезпечення внутрішньооб’єктного 

режиму та робота з представниками сторонніх організацій.
4.  Охоронна діяльність служби безпеки.
5.  Організація взаємодії з правоохоронними органами щодо га-

рантування безпеки бізнесу.
6.  Гарантування безпеки масових заходів.
7.  Охорона комерційних вантажів.
8.  Гарантування безпеки керівників.
9.  Гарантування безпеки об’єкта і бізнесу.
10. Діяльність служби безпеки в кризових ситуаціях.
11. Купівля, зберігання і використання зброї для забезпечення ді-

яльності служби безпеки підприємства.
12. Використання собак-охоронців для гарантування безпеки.
13. Технологічні заходи гарантування безпеки.
14. Гарантування фізичної безпеки.
15. Заходи протидії рекету, замахам, захопленню заручників; правила 

поведінки особи під час її захоплення як заручника.
Кредит ІІІ. 

Тема 6. Управління діяльністю служби безпеки підприємства (2 год).
1.  Перевірка роботи служби безпеки.
Тема 7. Державні та приватні охоронні фірми як альтернатива ство-
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рення служби безпеки на підприємстві (2 год).
1.  Використання послуг Державної служби охорони як альтерна-

тива створення служби безпеки підприємства.
Тема 8. Комерційна таємниця на підприємствах як об’єкт безпеки. Не-

добросовісна конкуренція як загроза безпеці підприємства (4 год).
1.  Суть і значення комерційної інформації. Комерційна таємниця.
2.  Правові аспекти комерційної таємниці.
3.  Механізм створення переліку інформації, що становить комер-

ційну таємницю.
4.  Таємниці підприємства і методи їх викрадення, недобро-совісна 

конкуренція.
5.  Економічне шпигунство.
6.  Охорона таємниць підприємства.
7.  Налагодження охорони комерційної таємниці.

Кредит ІV. 
Тема 9. Ділова (корпоративна) розвідка (4 год).
1.  Передумови виникнення та актуальності ділової (корпо-

ративної) розвідки.
2.  Історія виникнення економічної розвідки, її види та напрями 

розвитку.
3.  Специфіка трактування ділової (корпоративної) розвідкита її 

відмінності від промислового (комерційного) шпигунства.
4.  Особливості ділової (корпоративної) розвідки.
5.  Роль ділової (корпоративної) розвідки у бізнесі.
Тема 10. Інформаційна безпека як вагома складова економічної 

безпеки підприємства (4 год).
1.  Історичні аспекти створення інформаційного суспільства.
2.  Суть і поняття інформації, інформаційної безпеки, захисту ін-

формації.
3.  Класифікація і характеристика різних видів інформації.
4.  Організація та функції підрозділів технічного захисту інформації.
5.  Методи і способи захисту інформації.
6.  Специфіка технічного захисту інформації.
7.  Особливості захисту електронної корпоративної інформації.
8.  Особливості захисту інформації в різних сферах діяльності.
9.  Особливості захисту інформації при розслідуванні кримі-

нальних справ.
10. Захист інформації стосовно громадянина.
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ТЕМА 1 

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА

Основні терміни та визначення
Безпека – стан захищеності особи, суспільства, держави від зовнішніх 

і внутрішніх небезпек та загроз, що грунтується на діяльності людей, сус-
пільства, держави, світової спільноти з виявлення (вивчення), ослаблення, 
усунення (ліквідації), віддзеркалення небезпек і загроз, здатних знищити 
їх, позбавити фундаментальних матеріальних і духовних цінностей, за-
вдати неприйнятного (неприпустимого об’єктивно і суб’єктивно) збитку, 
закрити шлях до виживання й розвитку.

Безпека підприємства – стан захищеності життєво важливих і 
законних інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз у 
різних протиправних формах, що забезпечує його стабільний розвиток 
відповідно до статутних завдань.

Економічна безпека – стан і здатність економічної системи проти-
стояти небезпеці руйнування її оргструктури і статусу, а також пере-
шкодам у досягненні цілей розвитку. 

Економічна безпека підприємства – захищеність його потенціалу 
(виробничого, організаційно-технічного, фінансово-економічного, соці-
ального) від негативної дії зовнішніх і внутрішніх чинників, прямих або 
непрямих економічних загроз, а також здатність суб’єкта до відтворення.

Індикатори економічної безпеки підприємства – показники оцінки 
рівня економічної безпеки підприємства, що дають змогу виявити больові 
точки в його діяльності, визначити основні напрями і найбільш дієві спо-
соби підвищення ефективності роботи підприємства.

1 . 1 .  О с н о в н і  п о н я т т я  і  к а т е г о р і ї 
е к о н о м і ч н о ї  б е з п е к и  п і д п р и є м с т в а

Поняття економічної безпеки. Економічна, організаційна і полі-
тична системи суспільства безпосередньо залежать від його господар-
ської діяльності. Незалежно від суб’єктів господарювання економічна 
безпека має багатоаспектне тлумачення. На будь-якому рівні ієрархії 
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виробничо-господарської діяльності можуть виникати ситуації, які 
безпосередньо впливають на стан виробництва, часто незалежно від 
самого товаровиробника.

Поняття економічної безпеки підприємства можна розглядати з 
кількох позицій. З позиції різних агентів ринку, що взаємодіють з під-
приємством (споживачів, суміжників, податкових, кредитних органів і 
т.ін.), оцінка має дати відповідь на запитання “Наскільки надійне під-
приємство як партнер в економічних відносинах і чи доцільно продо-
вжувати ці відносини?”. В цьому разі можна визначити, що економічна 
безпека підприємства є комплексним відображенням ступеня надійнос-
ті підприємства як партнера у виробничих, фінансових, комерційних 
та інших економічних відносинах за певний проміжок часу.

З позиції самого підприємства оцінка економічної безпеки полягає у 
визначенні рівня захищеності його потенціалу (виробничо-технічного, 
фінансового, соціального та ін.) і тенденцій його зміни. При цьому 
під економічною безпекою підприємства слід розуміти захищеність 
його потенціалу (виробничого, організаційно-технічного, фінансово-
економічного, соціального) від негативної дії зовнішніх і внутрішніх 
чинників, прямих або непрямих економічних загроз, а також здатність 
суб’єкта до відтворення.

Рівень економічної безпеки підприємства залежить від того, наскіль-
ки ефективно його керівництво та фахівці зможуть уникнути можливих 
загроз і ліквідувати шкідливі наслідки певних негативних складових 
зовнішнього та внутрішнього середовищ.

Отже, економічна безпека – це стан і здатність економічної системи 
протистояти небезпеці руйнування її оргструктури і статусу, а також 
перешкодам у досягненні цілей розвитку. 

Її можна окреслити як стан підприємства в межах граничних зна-
чень і здатність протидіяти загрозам та забезпечувати реалізацію еко-
номічних інтересів.

Економічну безпеку організації слід розглядати як стан і властивість 
соціально-економічної системи та її функцію.

Стан безпеки організації можна визначити через відповідні критерії і 
показники (індикатори). Вони сигналізують, з одного боку, про зону без-
пеки, а з другого – про розвиток небезпеки внаслідок реалізації загрози.

Безпека як функція (діяльність) організації передбачає виконання 
суб’єктами і силами безпеки конкретних видів діяльності, спрямованих 
на протидію, тобто на запобігання загрозам і припинення їх. 

тЕма 1. основи Економічної бЕзпЕки підприємства
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Джерелами негативних впливів на економічну безпеку підпри-
ємства можуть бути: 

1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб’єктів 
господарювання (органів державної влади, міжнародних організацій, 
підприємств-конкурентів);

2) збіг об’єктивних обставин (стан фінансової кон’юнктури на рин-
ках певного підприємства, наукові відкриття і технологічні розробки, 
форс-мажорні обставини тощо). Залежно від суб’єктної зумовленості 
негативні впливи на економічну безпеку можуть бути об’єктивними і 
суб’єктивними. Об’єктивними вважаються негативні впливи, які вини-
кають не з волі конкретного підприємства або його окремих працівників. 
Суб’єктивні впливи можливі внаслідок неефективної роботи підпри-
ємства в цілому або окремих його працівників (передовсім керівників і 
функціональних менеджерів). 

Головна мета економічної безпеки підприємства полягає в тому, щоб 
гарантувати його стабільне й максимально ефективне функціонування тепер 
та високий потенціал розвитку в майбутньому. 

Основними функціональними цілями економічної безпеки є такі: 
• забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінан-

сової стабільності та незалежності підприємства;
• забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої 

конкурентоспроможності того чи того суб’єкта господарювання;
• досягнення високої ефективності менеджменту, оптималь-

ної та ефективної організаційної структури управління під-
приємством;

• досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його інте-
лектуального потенціалу, належної ефективності корпо-ративної 
діяльності;

• мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-госпо-
дарської діяльності на стан навколишнього середовища;

• якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підпри-
ємства;

• забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і 
досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи 
всіх підрозділів підприємства та відділів організації;

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

1.1. основні поняття і катЕгорії Економічної бЕзпЕки підприємства
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Зазначені вище функціональні завдання зумовлюють формування 
необхідних структуроутворювальних елементів і загальної схеми ор-
ганізації економічної безпеки. 

Гарантування економічної безпеки передбачає виокремлення, аналіз і 
оцінку існуючих загроз з кожної функціональної складової та опрацювання 
на їх основі системи протидійних і застережних заходів. 

Чинники, що формують відповідний рівень економічної безпеки 
підприємства, різноманітні і в кожній галузі виробництва мають свою 
специфіку. Однак є загальні, типові чинники, що впливають на рівень 
економічної безпеки підприємства незалежно від форм власності та 
галузі виробництва, а саме:

1. Безпосередні чинники виробництва – основні чинники, які без-
посередньо забезпечують діяльність виробництва. До них належать: 
безпосереднє розміщення підприємства (територія); наявні природні 
ресурси та умови їх розміщення на цій території, доступність викорис-
тання та якісні показники; наявність трудових ресурсів, їх освітньо-
кваліфікаційний рівень; наявна виробнича інфраструктура, можливий 
обсяг її використання; соціально-економічна інфраструктура і рівень 
матеріального достатку населення.

2. Стабільний попит на продукцію – чинник, який також відіграє важ-
ливу роль у рівномірному пропозиційному розвитку виробництва. Він 
охоплює: укладені довготермінові контракти на реалізацію продукції з 
її споживачами; рівень конкурентоспроможності продукції, що виробля-
ється; якісно-гарантійні показники виробів; обґрунтовані прогнози щодо 
стабільності ринку певного виду продукції; державне та регіональне за-
мовлення на виготовлену продукцію.

3. Надійність постачальників, передусім тих, що забезпечують 
постачання основної сировини і матеріалів. Для цього потрібно: мати 
довготермінові договори на поставку необхідної сировини і матеріалів, 
враховуючи терміни постачання, та їх якісні показники; знати можли-
вості постачальників і не допускати монопольності в їх поставках, для 
цього, як правило, потрібно мати 3–4 і більше постачальників сирови-
ни та матеріалів, щоб була гарантія стабільної цінової політики щодо 
сировини, матеріалів та інших комплектуючих.

4. Зовнішня конкуренція на продукцію, призначену на експорт. Ця 
продукція має: відповідати міжнародним стандартам; за якісними по-
казниками і сервісним обслуговуванням бути конкурентоспроможною; 
мати обґрунтовану та прогнозовану перспективу; бути конкуренто-
спроможною щодо продукції, яка імпортується в нашу країну, з метою 

тЕма 1. основи Економічної бЕзпЕки підприємства
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скорочення ввезення в Україну продукції, яку можуть виготовляти 
вітчизняні підприємства.

5. Державне економічне регулювання діяльності підприємства, 
яке полягає: у захисті власного товаровиробника незалежно від форм 
власності на засоби виробництва; регулюванні державної податкової 
політики; сприянні виробництву, враховуючи економічні, територіальні 
та інші аспекти; сприянні виробництву продукції, яка ввозиться як 
критичний імпорт; державному замовленні на товари, які фінансуються 
за рахунок бюджету і скорочення імпорту на ці товари.

6. Надійний захист комерційної таємниці. Держава має гарантувати 
таємницю на науково-технічні досягнення, розроблення нових техно-
логій, інтелектуальну власність, ноу-хау, в тому числі й комерційні 
таємниці.

7. Компетентність керівництва підприємства. Найважливіші 
чинники, які можуть найбільш активно впливати на рівень економіч-
ної безпеки підприємства, – це високий професіоналізм керівництва і 
команди його менеджерів (висококваліфіковані кадри; система їх під-
готовки і форми навчання; створення для них відповідних виробничих 
і соціально-економічних умов).

Є ще й інші чинники економічної безпеки підприємства, які не 
пов’язані з безпосередньою виробничою діяльністю, але істотно впли-
вають на стан виробництва. Вони пов’язані з поведінкою окремих лю-
дей, їх мораллю, духовністю (розкрадання, шахрайство, обдурювання, 
убивство тощо).

Усі перелічені вище чинники потрібно реалізовувати відповідно 
до чинного законодавства, спрямовувати їх на здійснення виробничої 
стратегії, досягнення належного рівня економічної безпеки кожного 
суб’єкта господарювання. 

Види заходів безпеки: Загальні – запобігання можливим загрозам 
розроблення і дотриманням нормативів безпеки (здійснює управлін-
ський персонал); спеціальні – припинення загрози конфіденційними 
методами і методами роботи в надзвичайних ситуаціях (здійснюють 
працівники).

Основною метою загальних заходів безпеки є запобігання виникнен-
ню можливих загроз та їх здійснення розробленням і дотриманням так 
званих нормативів безпеки, починаючи з режиму і закінчуючи регламен-
тацією й мотивацією поведінки працівників організації. У розробленні й 
виконанні загальних заходів економічної безпеки беруть участь керівники 

1.1. основні поняття і катЕгорії Економічної бЕзпЕки підприємства
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різних рівнів управління та структурних підрозділів, управлінці й рядо-
ві працівники, для яких цей вид діяльності передбачений у посадових 
обов’язках або є складовою їх роботи, але не є їх основною діяльністю. 

Основною метою спеціальних заходів безпеки є припинення дії 
загрози на будь-якій стадії її реалізації конфіденційними методами та 
методами роботи в надзвичайних ситуаціях. Реалізацією спеціальних 
заходів безпеки займаються працівники, для яких це є предметом ді-
яльності і основною роботою. 

Загрози економічній безпеці – це дія дестабілізуючих природних 
факторів і/або суб’єктивних, пов’язаних з недобросовісною конкурен-
цією та порушенням законів і норм, що може спричинити потенційні 
або реальні втрати для організації.

Види загроз економічній безпеці підприємства: 
• за місцем виникнення: внутрішні; зовнішні;
• за природою виникнення: політичні; кримінальні; конку-рентні; 

контрагентні;
• за ймовірністю виникнення: явні; приховані;
• за наслідками: загальні; локальні;
• за відношенням до людської діяльності: об’єктивні (зумовлені 

стихійними природними явищами: землетруси, повені тощо); 
суб’єктивні (зумовлені діяльністю людини);

• за об’єктами посягань: інформація; матеріальні і нема-теріальні 
активи; персонал; ділова репутація;

• за можливістю прогнозування: прогнозовані; непрогнозовані;
• за ймовірністю настання: катастрофічні; значні; незначні;
• за сферами виникнення: економічні; фізичні; психологічно-

інформаційні. 
 Усі чинники ризику, небезпеки і загроз можуть бути згруповані за 

різними класифікаційними ознаками. Так, за можливістю їх прогно-
зування слід виділити небезпеки або загрози, які можна передбачати, 
і непередбачувані. До передбачуваних належать ті, котрі, як правило, 
виникають у певних умовах, тобто відомі з досвіду господарської ді-
яльності, своєчасно виявлені й узагальнені економічною наукою. 

Небезпеки і загрози економічній безпеці підприємства залежно від 
джерела виникнення поділяють на об’єктивні і суб’єктивні. Об’єктивні 
виникають без участі й без волі підприємства або його службовців і 
не залежать від ухвалених рішень, дій менеджера. Це стан фінансової 
кон’юнктури, наукові відкриття, форс-мажорні обставини і та.ін. Їх по-
трібно розпізнавати і обов’язково враховувати в управлінських рішен-
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нях. Суб’єктивні загрози зумовлені умисними або ненавмисними діями 
людей, різних органів і організацій, зокрема державних і міжнародних 
підприємств-конкурентів. Тому запобігання їм багато в чому пов’язане 
з дією на суб’єктів економічних відносин. 

За можливістю запобігання виділяють чинники форс-мажорні і 
нефорс-мажорні. Форс-мажорні вирізняються непереборною дією (ві-
йни, катастрофи, надзвичайні лиха, які примушують вирішувати і діяти 
всупереч наміру). Нефорс-мажорним можна запобігти своєчасними і 
правильними діями. За вірогідністю настання всі деструктивні чинники 
(поява зони ризику, виклик, небезпека, загроза) можна поділити на явні 
(що реально існують), видимі й латентні (приховані, ретельно замас-
ковані, такі, які важко виявити). Вони можуть виявитися раптово. Тому 
у разі їх виникнення потрібно вжити термінових заходів, докладати 
додаткових зусиль, використовувати додаткові засоби. 

Небезпеки і загрози можна також класифікувати за об’єктами по-
сягання (персонал, майно, інформація, технології, ділове реноме тощо). 
За природою виникнення можна виокремити небезпеки: політичні, 
економічні, техногенні, правові, кримінальні, екологічні, конкурентні, 
контрагентські та ін. 

За обсягом втрат або збитків, до яких може призвести деструктив-
ний чинник, небезпеки і загрози можна поділити на зухвалі труднощі, 
значні й катастрофічні; за ступенем вірогідності – неймовірні, мало-
вірогідні, вірогідні, вельми вірогідні, цілком вірогідні. Деякі науковці 
розрізняють загрози за ознакою віддаленості їх за часом: безпосередня, 
близька (до 1 року), далека (понад 1 рік) і в просторі: на території під-
приємства; на території, прилеглій до підприємства; на території регіону, 
країни; на зарубіжній території. 

Найбільш поширена в науці класифікація небезпек і за сферою їх 
виникнення. За цією ознакою розрізняють внутрішні і зовнішні небез-
пеки. Зовнішні небезпеки і загрози виникають за межами підприємства, 
не пов’язані з його виробничою діяльністю. Як правило, це така зміна 
навколишнього середовища, яка може завдати підприємству збитків. 
Внутрішні чинники пов’язані з господарською діяльністю підприємства, 
його персоналу. Вони зумовлені процесами, що виникають у виробництві 
й під час реалізації продукції і можуть вплинути на результати бізнесу. 
Найбільш значними з них є: якість планування і ухвалення рішень, до-
тримання технології, організація праці і робота з персоналом, фінансова 
політика підприємства, дисципліна та ін. 
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Як внутрішніх, так і зовнішніх чинників ризику багато. Це зумовле-
но передусім тією різноманітністю зв’язків і відносин, в які обов’язково 
вступає підприємство. При здійсненні матеріальних, фінансових, інфор-
маційних, кадрових та інших зв’язків відбуваються обмін, споживання 
і переміщення сировини, матеріалів, комплектуючих, машин, устатку-
вання, інвестицій, технологій, грошових коштів і та ін. Всі ці зв’язки та 
відносини виникають в конкретних політичних, соціально-економічних, 
природно-кліматичних та інших умовах, які склалися як у масштабах 
усієї країни, так і на рівні певного регіону. Саме конкретна ситуація в 
тому чи іншому населеному пункті, регіоні, де діє підприємство, може 
істотно впливати на результати господарської діяльності. 

Чинниками, що впливають на результати господарської діяльності, 
можуть бути: стан підприємницького середовища, наявність місцевих 
сировинних і енергетичних ресурсів, розвиток транспортних та інших 
комунікацій, наповнюваність ринку, стан конкурентів, наявність вільних 
трудових ресурсів, рівень їх професійної підготовленості, рівень соціаль-
ної та політичної напруженості, орієнтування населення на продуктивну 
працю, рівень життя населення, його платоспроможність; криміналізація 
господарського життя (корумпованість чиновників, рекет, економічна 
злочинність) та ін. Всі зовнішні чинники, що впливають на економічну 
безпеку підприємства, можна згрупувати, виділивши: політичні, соціально-
економічні, екологічні, науково-технічні, технологічні, юридичні, природно-
кліматичні, демографічні, криміналістичні та ін. 

Під впливом навколишнього середовища, різних чинників може ви-
никнути багато зовнішніх небезпек і загроз економічній безпеці підпри-
ємства. До них належать: несприятливі зміни політичної ситуації; макро-
економічні потрясіння (кризи, порушення виробничих зв’язків, інфляція, 
втрата ринків сировини, матеріалів, енергоносіїв, товарів); зміна зако-
нодавства, що впливає на умови господарської діяльності (податкового, 
відносин власності, договірного тощо); нерозвиненість інфраструктури 
ринку; протиправні дії кримінальних структур; використання недобро-
совісної конкуренції; промислово-економічне шпигунство; моральні 
(психологічні) загрози, залякування, шантаж і фізична, небезпечна для 
життя дія на працівників та їх сім’ї (вбивства, викрадення, побиття); роз-
крадання матеріальних засобів; протиправні дії конкурентів, їх прагнення 
оволодіти контрольним пакетом акцій; зараження програм ЕОМ різними 
комп’ютерними вірусами; протизаконні фінансові операції; надзвичайні 
ситуації природного і технічного характеру; несанкціонований доступ 
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конкурентів до конфіденційної інформації, складова комерційної таєм-
ниці; крадіжки грошових коштів і цінностей; шахрайство; пошкодження 
будівель, приміщень і т. ін. 

Аналіз численних зовнішніх небезпек і загроз, напрямів та об’єктів їх 
дії, можливих наслідків для бізнесу пов’язаний із тривалими досліджен-
нями. Незважаючи на це, кожне підприємство і передусім менеджери з 
бізнесу, виходячи з конкретної ситуації, в якій перебуває господарюючий 
суб’єкт, повинні визначити (спрогнозувати) найбільш значуще (небез-
печне) з них і виробити систему заходів щодо їх своєчасного виявлення, 
ослаблення їх впливу, запобігання їм. 

Внутрішні небезпеки і загрози економічній безпеці бізнесу виникають 
безпосередньо у сфері господарської діяльності підприємства. До основних 
чинників ризику можна віднести: недостатній рівень дисципліни; проти-
правні дії працівників; порушення режиму збереження конфіденційної 
інформації; вибір ненадійних партнерів та інвесторів; відтік кваліфікованих 
кадрів, неправильна оцінка їх кваліфікації, їх низька компетентність; не-
достатня патентна захищеність; аварії, пожежі, вибухи; перебої в енерго-, 
водо-, теплопостачанні; вихід із ладу обчислювальної техніки; смерть 
провідних фахівців і керівників; залежність деяких керівників від кримі-
нального світу; низький освітній рівень керівників; істотні упущення як 
у тактичному, так і в стратегічному плануванні, пов’язані насамперед із 
вибором мети, неправильною оцінкою можливостей підприємства, по-
милками у прогнозуванні змін зовнішнього середовища. 

Виявлення та ідентифікація чинників ризику, небезпек і загроз – одне 
з найважливіших завдань гарантування економічної безпеки.

Економічні загрози – правова невизначеність економічних відно-
син; обмеження з боку держави можливостей економічного зростання; 
корупція; примушування виробників продавати продукцію визначеним 
споживачам; примушування покупців придбавати товари і послуги у 
визначених виробників і продавців; заборона реалізувати товар з одно-
го регіону в інший або за кордон; надання окремим фірмам переваг у 
конкуренції з іншими підприємствами; обмеження доступу на ринок за 
допомогою монопольної змови фірми-конкурента з іншими фірмами-
монополістами; дискримінація з боку фірм-монополістів у наданні 
послуг, продажу монопольних товарів, а також щодо цін на послуги і 
товари; шахрайство з боку фірм-конкурентів (в тому числі й у змові з 
працівниками фірми); привласнення і розтрачання майна; підроблення 
продукції, істотні порушення договірних відносин партнерами.
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Фізичні загрози – крадіжки, вимагання, грабіж, розбій; виведення 
із ладу обладнання, знищення та пошкодження майна, стихійні лиха, 
аварії, катастрофи й теракти.

Психологічно-інформаційні загрози – економічне шпигунство; 
розголошення або неправомірне використання інформації; дискреди-
тація на ринку; соціальні конфлікти навколо або всередині організації, 
привласнення товарних знаків фірми конкурентом. 

Основними загрозами безпеки особи (персоналу) організації є такі:
• вбивства звичайні або такі, що супроводжуються насильством, 

знущанням, тортурами;
• викрадення працівників і загрози викрадення членів їх сімей, 

близьких родичів;
• психологічний терор, загрози, залякування, шантаж, здирництво;
• грабежі з метою оволодіння грошовими коштами, цін-ностями, 

документами, майном;
• інші смертельні розправи з використанням отруйних речовин і 

“ліків”, що викликають тривалі й болісні захворювання;
• знищення під виглядом нещасного випадку (аварії, катастрофи тощо). 
Злочинні посягання стосовно матеріальних цінностей (продукції), 

приміщень (зокрема житлових), будівель та інших ресурсів виявляються 
у вигляді:

• незаконного ознайомлення з конструкцією, дизайном, вико-
нанням;

• підроблення продукції;
• крадіжок;
• промислового шпигунства;
• шахрайства;
• знищення різними способами (вибух, підпал, обстріл та ін.).
До зовнішніх загроз і дестабілізуючих чинників можна віднести про-

типравну діяльність кримінальних структур, конкурентів, фірми і приват-
них осіб, що займаються промисловим шпигунством або шахрайством; 
неспроможних ділових партнерів, раніше звільнених за різні провини 
працівників підприємства; правопорушення з боку корумпованих еле-
ментів з числа представників контролюючих і правоохоронних органів. 

До внутрішніх загроз і дестабілізуючих чинників належать: дії або 
бездіяльність (умисні й ненавмисні) працівників підприємства, що 
суперечать інтересам його комерційної діяльності, наслідком яких 
можуть бути завдані компанії економічні збитки, витік або втрата ін-
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формаційних ресурсів (зокрема відомостей, складових комерційної 
таємниці і/або конфіденційної інформації), підрив її ділового іміджу 
в бізнес-колах, виникнення проблем у взаєминах з реальними і потен-
ційними партнерами (аж до втрати важливих контрактів), конфліктних 
ситуацій з представниками кримінального середовища, конкурентами, 
контролюючими і правоохоронними органами, виробничий травматизм 
або загибель персоналу тощо.

Мета протиправних дій стосовно продукції:
• відвертий терор;
• завдання серйозного морального і матеріального збитку;
• порушення на тривалий час нормального функціонування;
• здирство значних сум грошей або яких-небудь пільг перед лицем 

терористичної загрози.
До об’єктів, предметів захисту від потенційних загроз і проти-

правних посягань належать:
• персонал (керівні працівники, виробничий персонал, що володіє 

інформацією, яка становить комерційну таємницю, працівники 
зовнішніх служб та інший “уразливий” персонал);

• грошові кошти (валюта, коштовності, фінансові документи та ін.);
• матеріальні засоби (будівлі, споруди, сховища, устаткування, 

транспорт);
• інформаційні ресурси з обмеженим доступом, що становлять 

службову і комерційну таємницю, та інша конфіденційна інфор-
мація на паперових, магнітних, оптичних носіях, інформаційні 
масиви і бази даних, програмне забезпечення, інформативні 
фізичні поля різного характеру;

• засоби і системи інформатизації (автоматизовані системи і об-
числювальні мережі різного рівня й призначення, лінії теле-
графного, телефонного, факсимільного, пейджингового , радіо- і 
космічного зв’язку, технічні засоби передачі інформації, допо-
міжні засоби і системи);

• технічні засоби і системи охорони і захисту матеріальних та 
інформаційних ресурсів.

У сфері бізнесу постійно існують потенційні та реальні загрози з 
боку суб’єктів протиправних дій. 

Джерела загроз. Джерелами зовнішніх загроз можуть бути:
• кримінальні структури;
• промислове шпигунство; 

1.1. основні поняття і катЕгорії Економічної бЕзпЕки підприємства



20 Економічна бЕзпЕка підприємств

• фірми-розвідники;
• конкуренти (прямі і непрямі);
• корумповані представники органів влади, правоохоронних органів, 

контролюючих органів, засобів масової інформації;
• стихійні лиха, аварії й катастрофи тощо.
Джерелами внутрішніх загроз можуть виступати:
• керівники організації;
• менеджери середньої ланки;
• працівники фірми;
• працівники служби безпеки.
Організована злочинність – співтовариства “злодіїв у законі”, що 

не мають аналогів у світовій кримінальній практиці, банд, угруповань, 
організованих груп. Основними ознаками організованих злочинних 
угруповань є:

• наявність матеріальної і фінансової бази; 
• колегіальний орган управління – “рада”; 
• статут організації у вигляді неформальних норм поведінки, тра-

дицій, законів, санкцій за їх порушення;
• функціонально-ієрархічна система побудови організації;
• наявність інформаційних баз корумпованих чиновників, а також 

об’єктивної інформації про стан справ в органах влади і управ-
ління, особливо в правоохоронній системі, банках, фірмах та 
інших підприємницьких структурах, русі товару, кон’юнктурі 
ринку, цінах на наркотики і т. ін.;

• наявність “своїх” людей в органах влади, судовій і право-
охоронній системах;

• специфічна “мовно-понятійна” система, яка включає жаргон, 
особливо у письмовій мові.

Так, у 2001 р. в Україні організована злочинність контролювала 
близько 40% виробництва валового національного продукт. Злочинцями 
для “відмивання” здобутих злочинним шляхом грошей було створено 
близько 300 легальних комерційних структур.

Випадкові (тимчасові) злочинні групи виникають зазвичай спон-
танно або для скоєння одного злочину. Вони нестійкі в часі і не мають 
суворо регламентованих систем взаємодії і підлеглості.

Злочинці-одинаки – кримінальні елементи, котрі, як правило, ді-
ють індивідуально, а якщо мають спільників, то використовують їх 
або “втемну”, або не інформуючи в повному обсязі про свої злочинні 
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наміри. Злочинцями-одинаками можуть бути як особи з кримінальним 
минулим, так і злочинці, що зважилися на здійснення злочину під впли-
вом несприятливих обставин.

Промислове шпигунство. На ринку послуг з’явилося багато фірм, 
що надають клієнтам такі послуги, як несанкціоноване проникнення 
в чужі бази даних, прослуховування телефонних розмов, розкрадання 
документів, що містять комерційну таємницю, і т.ін.

Конкуренти – фірми, компанії та інші організації, які:
• займаються аналогічною діяльністю; 
• претендують на використання тих самих приміщень, устатку-

вання, сфери виробництва;
• використовують одні й ті самі комунікації; 
• відчувають потребу у фахівцях, що працюють в банку, фірмі.
Конкуренція зазвичай виражається в таких формах, як суперництво, 

протиборство. Суперництво припускає цивілізовану боротьбу між компа-
ніями або групами компаній за споживача, постачальника, за вигідні умови 
кредитування, за голоси виборців. За протиборства перевага віддається 
таким формам недобросовісної конкуренції, які дають змогу знищити кон-
курента або завдати йому серйозного збитку. При цьому найбільш популяр-
ними прийомами і методами є: дискредитація конкурента і його продукції 
в очах споживачів, партнерів, кредитних організацій; шкідництво; диверсії 
(підпали, вибухи); захоплення заручників; шантаж; убивство підприємців. 
До подібних акцій конкуренти вдаються, використовуючи послуги кримі-
нальних структур або фірм, що займаються промисловим шпигунством.

1 . 2 .  С т р у к т у р а  т а  і н д и к а т о р и 
е к о н о м і ч н о ї  б е з п е к и  п і д п р и є м с т в а

1.2.1.  Поняття індикаторів і  складових структури 
економічної  безпеки підприємства

Індикатори економічної безпеки підприємства – це показники рівня 
його економічної безпеки, що дають змогу виявити больові точки в 
його діяльності, визначити основні напрями і найбільш дієві способи 
підвищення ефективності його роботи.

Структура економічної безпеки підприємства. Поняття еконо-
мічної безпеки підприємства має внутрішньовиробничі й позавиробничі 
складові (рис. 1.1, 1.2).

1.2. структура та індикатори Економічної бЕзпЕки підприємства
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1.2.2.  Безпека підприємства у фінансовій сфері
Фінансова складова як внутрішньовиробнича функціональна складо-

ва економічної безпеки вважається головною, оскільки за ринкових умов 
господарювання фінанси є “двигуном” будь-якої економічної системи. 

Фінансово-економічний стан підприємства (організації) характеризується 
ступенем його (її) прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості 
й динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за 
борговими зобов’язаннями.

Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансово-
економічного стану підприємства (організації) за сучасних умов госпо-
дарювання конче потрібна як для його (її) керівництва і власників, так 
і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. Фінансово-
економічний стан підприємства (організації) цікавить і його (її) конку-
рентів, але вже в іншому аспекті – негативному; вони заінтересовані в 
ослабленні позицій конкурентів на ринку.

Про ослаблення фінансової складової економічної безпеки свідчать:
• зниження ліквідності підприємства;
• підвищення кредиторської та дебіторської заборгованості;
• зниження фінансової стійкості тощо.
За цю складову економічної безпеки відповідають фінансова та 

економічна служби підприємства.
 Економічна безпека підприємства

Внутрішньовиробничі складові Позавиробничі складові

Фінансова безпека

Кадрова безпека

Ринкова безпека

Силова безпека

Екологічна безпека

Інформаційна безпека

Правова безпека

Технологічна безпека

Інтерфейсна безпека

Рис. 1.1. Структура економічної безпеки підприємства
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1.1. основні поняття і катЕгорії Економічної бЕзпЕки підприємства

Основні функціональні 
складові ЕБП (о)

Фінансова складова:
досягнення найбільш 

ефективного використання 
корпоративних ресурсів

Інтелектуальна й кадрова складові:
збереження і розвиток інтелектуального 

потенціалу підприємства; ефективне 
управління персоналом

Техніко-технологічна складова:
ступінь відповідності застосовуваних на 

підприємстві технологій найліпшим світовим 
аналогам за оптимізації витрат ресурсів

Політико-правова складова:
всебічне правове забезпечення

діяльності підприємства, дотримання
чинного законодавства

Інформаційна складова:
ефективне інформаційно-аналітичне 

забезпечення господарської діяльності
підприємства (організації)

Екологічна складова:
дотримання чинних екологічних

норм, мінімізація втрат від 
забруднення довкілля

Силова складова:
забезпечення фізичної безпеки 
працівників фірми (передовсім 

керівників) і збереження її майна

1

2

3

4

5

6

7

Рис. 1.2. Основні функціональні складові  
економічної безпеки підприємства

Загальну схему процесу забезпечення фінансової складової еконо-
мічної безпеки зображено на рисунку 1.3.
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Аналіз загроз негативних дій щодо політико-
правової складової економічної безпеки

Оперативна реалізація запланованих дій у про-
цесі здійснення суб’єктом господарювання своєї 

фінансово-господарської діяльності

Планування корпоративних ресурсів

Бюджетне планування практичної реалізації про-
понованого комплексу заходів

Планування комплексу заходів із забезпечення 
фінансової складової економічної безпеки та роз-

робка рекомендацій стосовно його реалізації

Оцінка ефективності запобігання можливій шкоді 
від негативних дій щодо фінансової складової 

економічної безпеки

Оцінка поточного рівня забезпечення фінансової 
складової економічної безпеки

Рис. 1.3. Типова схема забезпечення фінансової складової 
економічної безпеки [46]

Спочатку оцінюють загрози економічній безпеці, що мають 
політико-правовий характер і включають:

• внутрішні негативні дії (неефективне фінансове планування 
та управління активами; малоефективна ринкова стратегія; по-
милкова цінова й кадрова політика);

• зовнішні негативні дії (спекулятивні операції на ринку цінних 
паперів; цінова та інші форми конкуренції; лобіювання конку-
рентами недостатньо виважених рішень органів влади);

• форс-мажорні обставини (стихійне лихо, страйки, військові 
конфлікти) та обставини, наближені до форс-мажорних (не-
сприятливі законодавчі акти, ембарго, блокада, зміна курсу ва-
лют тощо). Оцінюючи поточний рівень забезпечення фінансової 
складової економічної безпеки, аналізують:
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• фінансову звітність і результати роботи підприємства (органі-
зації) – платоспроможність, фінансову незалежність, структуру 
й використання капіталу та прибутку;

• конкурентний стан підприємства (організації) на ринку – частка 
ринку, якою володіє суб’єкт господарювання; рівень застосову-
ваних технологій і менеджменту;

• ринок цінних паперів підприємства (організації) – оператори та 
інвестори цінних паперів, курс акцій.

Важливою передумовою забезпечення фінансової складової еконо-
мічної безпеки є планування (включаючи й бюджетне) комплексу захо-
дів та оперативна реалізація запланованих дій у процесі здійснення тим 
чи іншим суб’єктом господарювання фінансово-економічної діяльності.

Показники, за допомогою яких можна оцінити фінансово-економічний 
стан (безпеку) підприємства (організації), наведено на рис. 1.4.

 1. Прибутковість
    1.1. Валовий прибуток
    1.2. Чистий прибуток
    1.3. Рентабельність

• активів
• власного капіталу
• акціонерного капіталу
• продукції
• одного виробу

2. Ділова активність
    2.1. Оборотність активів
    2.2. Оборотність товарно-
           матеріальних запасів
    2.3. Середній термін оплати 
           дебіторської заборгова-
           ності
    2.4. Середній термін оплати 
           кредиторської заборго-
           ваності

3. Фінансова стійкість
    3.1. Коефіцієнт автономії
    3.2. Коефіцієнт забезпеченості 
           боргів
    3.3. Фінансовий важіль 
           (ліверидж)4. Платоспроможність

    4.1. Коефіцієнт загальної 
           ліквідності
    4.2. Коефіцієнт термінової
           ліквідності
    4.3. Коєфіцієнт абсолютної 
           ліквідності

ГРУПИ І ПЕРЕЛІК 
ПОКАЗНИКІВ

Рис. 1.4. Групи розрахункових показників для оцінки 
фінансово-економічного стану (безпеки) підприємства 

1.2. структура та індикатори Економічної бЕзпЕки підприємства
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Розглянемо детальніше показники фінансової складової безпеки 
підприємства.

Рентабельність активів (Ра) характеризує ефективність використання 
всього наявного майна підприємства. Її обчислюють за формулою

    

Пз(ч)

 Ка
Ра = ––––, більше 0,65∙r,   (1.1)

де Пз(ч) – загальний (чистий) прибуток підприємства за рік; Ка – середня 
сума активів за річним балансом, r – облікова ставка НБУ, %.

Обчислюючи цей показник, зважаючи на загальний (до оподат-
кування), так і на чистий (після оподаткування) прибуток. Єдиного 
методичного підходу тут не існує. Тому треба обов’язково зазначити, 
який саме прибуток узято.

Рентабельність власного капіталу (Рвк) відображає ефективність 
використання активів, створених за рахунок власних коштів:

     
Ра = –––– . 100 ,

Пч

  Кв
   (1.2)

де Пч – чистий прибуток підприємства; Кв – власний капітал під-
приємства.

Рентабельність акціонерного капіталу (Рак) свідчить про верхню 
межу дивідендів на акції. Її обчислюють за формулою 

     
Ра = –––– . 100 ,

Пз(ч)

  Кст
   (1.3)

де Кст – статутний капітал (номінальна вартість проданих акцій).
Цей показник можна обчислювати також як рентабельність акціо-

нерного капіталу від звичайних акцій. Тоді з прибутку Пч віднімають 
фіксовані дивіденди на привілейовані акції, а зі статутного капіталу – їх 
номінальну вартість.

Рентабельність продукції (Рп) характеризує ефективність витрат 
на її виробництво і збут. Її визначають за формулою

    

Прп

 Срп
Рп = –––– . 100 , більше 10%,   (1.4)

де Прп – прибуток від реалізації продукції за певний період;                   
Срп – повна собівартість реалізованої продукції.
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Рентабельність продукції можна обчислювати також як відношення 
прибутку до обсягу реалізованої продукції. Саме в такому вигляді цей 
показник використовують у зарубіжній практиці.

Ділова активність підприємства є досить широким поняттям і прак-
тично охоплює всі аспекти його роботи. Специфічними показниками 
тут слугують оборотність активів і товарно-матеріальних запасів, де-
біторська і кредиторська заборгованість.

 Оборотність активів (па) – це кількість оборотів активів підпри-
ємства за певний період (переважно за рік), тобто

     
па = –––– ,

 В
 Ка

   (1.5)

де В – виручка від усіх видів діяльності підприємства за певний 
період; Ка – середній розмір активів за той самий період.

За цих умов середня тривалість одного обороту (tа)

     
tа = –––– ,

 Дк

 па
   (1.6)

де Дк – кількість календарних днів у періоді.
Оборотність товарно-матеріальних запасів (птмз) виражається 

кількістю оборотів за певний період:
 
     птмз = –––– ,

 Cр

 Мз  
  (1.7)

де Cр – повна собівартість реалізованої продукції за певний період;   
Мз – середній обсяг запасів у грошовому виразі.

Активність підприємства у сфері розрахунків з партнерами харак-
теризується середніми термінами оплати дебіторської і кредиторської 
заборгованості.

Середній термін оплати дебіторської заборгованості покупцями 
продукції підприємства (tодз) обчислюють за формулою

     tодз = ––––– ,
 Зд 

. Дк 

    Vпр

   (1.8)

де Зд – дебіторська заборгованість (заборгованість) покупців;            
Дк – кількість календарних днів у періоді, за який обчислюють по-
казник (рік – 360, квартал – 90); Vпр – обсяг продажу продукції за роз-
рахунковий період.
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За період tодз платіжні вимоги підприємства до покупців перетворю-
ються на гроші. Зрозуміло, що скорочення цього періоду є економічно ви-
гідним, а продовження (проти встановленого терміну або проти минулого 
року) – небажаним і потребує з’ясування причин.

Середній термін оплати кредиторської заборгованості постачаль-
никам (tокз) визначається співвідношенням

     tокз = ––––– ,
 Зк 

 Дк 

    М
   (1.9)

де Зк – кредиторська заборгованість постачальникам; М – обсяг 
закупівлі сировини і матеріалів за розрахунковий період у грошовому 
вимірі.

Коефіцієнт автономії (ka) обчислюють діленням власного капіталу 
на підсумок балансу підприємства:

                    ka = Кв / Кб ,   (1.10)
де Кв – власний капітал підприємства; Кб – підсумок балансу (сума 

всіх джерел фінансування).
Коефіцієнт забезпечення боргів (kзб) є модифікацією першого 

показника і визначається як співвідношення власного та залученого 
капіталу, тобто

                       kзб = Кв / Кз ,   (1.11)
де Кз – боргові зобов’язання підприємства (залучений капітал).
Аналітична оцінка фінансового стану підприємства на базі таких 

коефіцієнтів, на жаль, не завжди є однозначною. Безумовно, зменшення 
частки боргів у сукупному капіталі зміцнює фінансову незалежність 
підприємства. Проте водночас звужуються джерела фінансування та 
можливості підвищення ефективності його діяльності.

За певних умов кредити вигідно брати. Тут виявляється ефект так 
званого фінансового важеля (лівериджу), який виражають відношенням 
заборгованості до власного капіталу. Коли плата за кредит менша за 
рентабельність активів з урахуванням оподаткування, збільшення за-
боргованості (збільшення відношення Кз / Кв ) призводить до зростання 
рентабельності власного капіталу. Отже, залучення кредиту в цьому 
разі є фінансовим важелем (лівериджем) підвищення ефективності 
роботи підприємства.

Платоспроможність підприємства, тобто його здатність вчасно 
розраховуватися з боргами, визначають за допомогою коефіцієнтів 
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ліквідності. Вони показують, наскільки короткострокові зобов’язання 
покриваються ліквідними активами. А оскільки поточні активи мають 
різну ліквідність, то й обчислюють кілька коефіцієнтів ліквідності – 
загальної, термінової та абсолютної.

Коефіцієнт загальної ліквідності (kлз) – це відношення оборотних 
активів (розділи ІІ і ІІІ активу балансу) до короткострокових пасивів 
(розділ ІІІ пасиву):

              kлз = Коа / Кзк ,   (1.12)

де Коа – оборотні активи підприємства; Кзк – короткострокова за-
боргованість підприємства.

Якщо  kлз < 2, то платоспроможність підприємства вважається 
низькою. За надто високого його значення (kлз > 3 – 4), може виникну-
ти сумнів в ефективності використання оборотних активів. На опти-
мальну величину kлз помітно впливає частка товарно-матеріальних 
запасів в оборотних активах. Для підприємств з невеликими товарно-
матеріальними запасами та оперативно оплачуваними дебіторськими 
зобов’язаннями є прийнятним нижчий рівень співвідношення оборотних 
активів і короткострокової заборгованості (kлз < 2), а на підприємствах, 
в оборотних активах яких велика частка товарно-матеріальних запасів, 
це співвідношення треба підтримувати на більш високому рівні.

Коефіцієнт термінової ліквідності (kлт) обчислюють як відношення 
оборотних активів високої (термінової) ліквідності до короткострокових 
пасивів, тобто

                      kлт = Ктл / Кзк ,   (1.13)
де Ктл – оборотні активи високої (термінової) ліквідності, до яких нале-

жать оборотні активи мінус товарно-матеріальні запаси (запаси і витрати).
Коли kлт < 1, то платоспроможність підприємства невисока.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (kла) – це відношення абсолютно 

ліквідних активів до короткострокових пасивів:
                           kла = Кал / Кзк ,   (1.14)
де Кал – абсолютно ліквідні активи підприємства, до яких належать 

гроші й короткострокові фінансові вкладення (ліквідні цінні папери).
Процес виробництва на будь-якому підприємстві здійснюється 

за належної взаємодії трьох визначальних його чинників: персоналу 
(робочої сили), засобів праці та предметів праці. Використовуючи на-
явні засоби виробництва, персонал підприємства продукує суспільно 
корисну продукцію або надає виробничі й побутові послуги. 
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Процес формування результатів та ефективності виробництва (про-
дуктивності системи), нагляд за ефективністю якого покладено на служ-
бу безпеки підприємства, показано на рис. 1.5.

 Важливою передумовою охорони фінансової складової економічної 
безпеки є планування (включаючи й бюджетне) комплексу необхідних 
заходів та оперативна реалізація запланованих дій у процесі здійснен-
ня тим чи іншим суб’єктом господарювання фінансово-економічної 
діяльності.

Ресурси

Взаємодія та 
витрати Виробництво Результати 

(ефект)

Ефективність виробництва (про-
дуктивність системи)

предмети 
праці

засоби 
праці

персонал 
(робоча сила)

Рис. 1.5. Принципова схема формування результатів та ефективності 
виробництва (продуктивності виробничо-економічної системи) [46]

Ступінь фінансової безпеки можна характеризувати й такими по-
казниками:

± Ес – надлишок чи нестача власних обігових коштів, необхідних 
для формування запасів і покриття витрат, пов’язаних з господарською 
діяльністю підприємства;

± Ем – надлишок чи нестача власних обігових коштів, а також се-
редньо- та довгострокових позик;

± Ен – надлишок чи нестача загального обсягу обігових коштів.
Ці показники обчислюють за формулами:

           ± Ес = Ес – Z;    (1.15)

           ± Ем = (Ес + Км ) – Z;   (1.16)

           ± Ен = Ес = Км + Кt ,   (1.17)
де Ес – сума власних обігових коштів; Км – обсяг середньо- та дов-

гострокових позик; Кt – короткострокові кредити і позики.
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Залежно від значень оцінюваних показників виділяють п’ять об-
ластей фінансової стійкості:

1) абсолютна фінансова стійкість і абсолютна безпека, коли під-
приємству досить власних джерел формування запасів та покриття 
витрат:

± Ес ≥ 0, ± Ем ≥ 0, ± Ен ≥ 0;
нормальна фінансова стійкість і нормальний рівень безпеки, коли 

підприємство практично обходиться власними джерелами формування 
запасів і покриття витрат:

± Ес ≈ 0, ± Ем ≈ 0, ± Ен ≈ 0; 
фінансова стійкість і нестабільний рівень фінансової безпеки не-

стійка, коли підприємству недостатньо власних обігових коштів, не-
стача яких компенсується середньо- та довгостроковими позиками:

± Ес < 0, ± Ем ≥ 0, ± Ен ≥ 0; 
2) критичний фінансовий стан і критичний рівень фінансової без-

пеки, коли підприємству недостатньо власних обігових коштів, і воно 
залучає короткострокові кредити (крім середньо- та довгострокових 
позик).

± Ес < 0, ± Ем < 0, ± Ен ≥ 0; 
3) кризовий фінансовий стан і кризовий рівень фінансової безпеки, 

коли підприємству недостатньо ні власних, ні позикових коштів, і воно 
перебуває на стадії банкрутства:

± Ес < 0, ± Ем < 0, ± Ен < 0. 

1.2.3.  Безпека підприємства в інтелектуальній 
і  кадровій сферах

Інтелектуальна складова. Належний рівень економічної безпеки 
значною мірою залежить від інтелекту і професіоналізму кадрів, що 
працюють на підприємстві. Негативно впливають на цю складову:

• звільнення провідних висококваліфікованих працівників, що 
призводить до ослаблення інтелектуального потенціалу;

• зниження частки інженерно-технічних працівників і науковців 
у загальній чисельності працівників;

• зниження винахідницької та раціоналізаторської активності;
• зниження освітнього рівня працівників.
За інтелектуальну складову економічної безпеки на підприємстві 

відповідають служба з персоналу і особисто головний інженер.
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Кадрова складова. Склад кадрів безпосередньо впливає на рівень 
економічної безпеки на підприємстві. Негативний вплив на кадрову 
складову мають:

Внутрішні загрози: 
• невідповідність кваліфікації працівників вимогам до них; 
• недостатня кваліфікація працівників; 
• слабка організація системи управління персоналом; 
• слабка організація системи навчання; 
• неефективна система мотивації; 
• помилки в плануванні ресурсів персоналу; 
• зниження кількості раціоналізаторських пропозицій та ініціатив; 
• відхід кваліфікованих працівників; 
• працівники зорієнтовані на вирішення внутрішніх тактичних 

завдань; 
• працівники зорієнтовані на дотримання інтересів підрозділу; 
• відсутність корпоративної політики або вона “слабка”; 
• неякісні перевірки кандидатів для приймання на роботу.
Без сумніву, менеджери з персоналу можуть продовжити цей список, що 

й треба зробити, проаналізувавши стан кадрової роботи з огляду на безпеку 
як беззбиткову складову трудових відносин на підприємстві.

Зовнішні загрози: 
• умови мотивації у конкурентів кращі (неважко за такого роз-

кладу спрогнозувати перехід фахівців до конкурентів); 
• настанова конкурентів на переманювання; 
• тиск на працівників ззовні; 
• потрапляння працівників у різні види залежності; 
• інфляційні процеси (не можна не враховувати під час розрахунку 

заробітної плати і прогнозувати її динаміку).За цю складову еконо-
мічної безпеки має відповідати служба з персоналу підприємства.

Щодо критеріїв кадрової безпеки необхідно зробити короткий екскурс 
у тему про кількісні параметри економічної безпеки компанії. 

За загальним правилом, концепції і стратегії економічної безпеки 
практично реалізуються через систему конкретних заходів і механізмів, 
які, у свою чергу, розробляються на основі аналізу результатів моні-
торингу якісних критеріїв і їх кількісних параметрів. Для цього іноді 
вдаються до встановлення певних “сигнальних” показників і вказують 
їх граничні значення, тобто граничні величини, вихід за межі яких при-
зводить до формування негативних тенденцій в економічній і, зокрема, 
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в кадровій безпеці. Подолання граничних значень – сигнал до дії із за-
побігання загрозі, зниження збитку або припинення зловмисних атак. 

Найвищого ступеня безпеки досягають за умови, що весь комплекс 
показників перебуває в допустимих межах своїх порогових значень. 

Головними групами критеріїв безпосередньо в кадровій безпеці є 
показники: 

1) чисельного складу персоналу та його динаміки; 
2) кваліфікації й інтелектуального потенціалу; 
3) ефективності використання персоналу; 
4) якості мотиваційної системи.
Установивши спеціальні критерії і визначивши їх параметри, кад-

рова служба, крім того, зобов’язана: 
1.  Забезпечити розроблення поточних і планових значень показ-ників 

кадрової безпеки для стратегічного і оперативного планування. 
2.  Здійснювати постійний моніторинг установлених показників у 

сфері своєї відповідальності.
3.  Надавати з різною періодичністю і в певному обсязі дані звіт-

ності за станом “своїх” критеріїв. 
4.  Негайно повідомляти в орган управління і службу безпеки при 

отримані сигналу щодо негативного відхилення значення показника 
або про зміну напряму тенденцій планових величин. 

5.  Брати участь у розробленні й реалізації сценаріїв і заходів щодо 
стабілізації параметрів діяльності підприємства тощо.

Моніторинг здійснюється з метою виявлення і прогнозування нега-
тивних дій щодо інтересів і об’єктів економічної безпеки. Несприятливі 
явища і процеси можуть бути виражені у: 

• відхиленні величин установлених контрольних показників від 
граничних у негативний бік; 

• збільшенні амплітуди динаміки встановлених показників на 
величини, більші за допустимі; 

• виникненні нез’ясовних фінансових, технологічних та інфор-
маційних явищ і процесів; 

• виникненні форс-мажорних обставин; 
• нез’ясованій або негативній поведінці окремих працівників і їх груп; 
• виникненні конфліктних ситуацій між внутрішніми і зовнішніми 

суб’єктами бізнесу; 
• підозрілому інтересі з боку зовнішніх суб’єктів до діяльності 

компанії, підрозділу, об’єкта, його персоналу, керівництва, ін-
формації, матеріальних засобів і грошових коштів; 
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• фактах розкрадань, пошкоджень майна, зникненні грошей і 
документів, інших неправомірних діях; 

• спробах несанкціонованого доступу і використання внутрішньої 
інформації; 

• виникненні проблем особистої безпеки працівників та ін. 
При цьому, зрозуміло, всі посадові особи і працівники зобов’язані 

негайно повідомляти про такі відхилення в службу безпеки, а іноді – 
безпосередньо адміністрації. Невжиття відповідних заходів передбачає 
встановлену відповідальність. 

Змістову характеристику всього циклу забезпечення інтелектуаль-
ної і кадрової складової економічної безпеки наведено на рисунок 1.6.

 
Оцінка загроз негативних 

впливів

Щодо персоналу Щодо інтелектуального 
потенціалу

Причини виникнення 
негативних впливів

Планування комплексу заходів із забезпечення інтелек-
туальної і кадрової складових економічної безпеки та 

рекомендацій щодо його реалізації

Управління інтелекту-
альним потенціалом

Аналіз поточного рівня за-
безпечення інтелектуальної і 
кадрової складової економіч-

ної безпеки

Планування та управ-
ління персоналом

Бюджетне планування інтелектуальної і кадрової складо-
вих економічної безпеки та розрахунок 

планової ефективності пропонованих заходів

Планування корпоративних ресурсів

Ординарне планування фінансово-господарської діяль-
ності підприємства (організації), функціональне плану-

вання і планування взаємодії відповідних 
його (її) підрозділів

Оперативне виконання запропонованого комплексу за-
ходів у процесі діяльності підприємства 

(організації)

Рис. 1.6. Послідовно здійснювані заходи процесу забезпечення 
інтелектуальної і кадрової складової економічної безпеки [46]

тЕма 1. основи Економічної бЕзпЕки підприємства
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Забезпечення інтелектуальної і кадрової складових економічної 
безпеки охоплює взаємопов’язані і водночас самостійні напрями ді-
яльності того чи іншого суб’єкта господарювання:

• перший зорієнтований на роботу з персоналом фірми, на підвищення 
ефективності діяльності всіх категорій персоналу;

• другий – на збереження й розвиток інтелектуального потенці-
алу, тобто сукупності прав на інтелектуальну власність або на 
її використання (у тому числі патентів і ліцензій) та на попо-
внення знань і професійного досвіду працівників підприємства 
(організації).

На першій стадії процесу забезпечення цієї складової економіч-
ної безпеки оцінюють загрози негативних дій і можливі наслідки їх. 
Серед основних негативних впливів на економічну безпеку підпри-
ємства виокремлюють недостатню кваліфікацію працівників тих чи 
тих структурних підрозділів, їх небажання або нездатність приносити 
максимальну користь своїй фірмі. Вони можуть бути зумовлені низьким 
рівнем управління персоналом, браком коштів на оплату праці окремих 
категорій працівників підприємства (організації) чи нераціональними 
витратами.

Процес планування та управління персоналом спрямований на 
забезпечення належного рівня економічної безпеки, має охоплювати 
організацію системи підбору, наймання, навчання і мотивації праці 
необхідних працівників, зокрема, матеріальні та моральні стимули, 
престижність професії і волю до творчості, забезпечення соціальними 
благами.

У зарубіжній і вітчизняній практиці управління трудовими ресур-
сами використовують переважно такі показники:

Плинність 
персоналу  = —————————————————— .   (1.18)

Стабільність або 
“відданість” персоналу 
(середній стаж роботи   = ———————————————— . (1.19)
на підприємстві)

1.2. структура та індикатори Економічної бЕзпЕки підприємства

Кількість звільнених з усіх причин
Середньооблікова чисельність

Загальна сума років роботи на 
підприємстві всього персоналу
Середньооблікова чисельність 

персоналу
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Рівень дисципліни 
(кількість неявок    = ————————————————  .   (1.20)
на роботу) 

Відповідність квалі-
фікації працівників 
ступеню складності = ——————————————  .   (1.21)
виконуваних ними 
робіт 

           = ————————————————  .
      
Співвідношення  
чисельності окремих = ——————————————  .   (1.22)
категорій працівників   

 
  
 =  ————————————————  .

Ці та інші аналітичні показники (коефіцієнти) порівнюють з анало-
гічними у споріднених підприємствах або аналізують у динаміці. Треба 
також враховувати, що вони характеризують тільки потенціал персоналу 
та його відповідність іншим факторам та умовам виробництва.

Кадри як внутрішня загроза безпеці підприємств. Більшість 
керівників вважають, що безпека комерційного підприємства не стосу-
ється компетенції управління персоналом. Для цього існує спеціальна 
служба, яка працює з кадрами. 

Насправді, крім зовнішніх загроз безпеці компанії, як зазначалося, 
існують і внутрішні, такі, що виникають з боку її власного персоналу. 
Тут не йдеться навіть про економічну загрозу, яка може виникнути через 
чиюсь халатність, некомпетентність або просту випадковість. Мається 
на увазі цілком свідомі крадіжки, саботаж, хабарництво, розголошу-
вання комерційної таємниці та інші недобросовісні дії працівників. На 
думку американських експертів, вони завдають корпораціям США на 
порядок більших збитків, ніж індустріальне шпигунство. 

тЕма 1. основи Економічної бЕзпЕки підприємства

Неявки на роботу (людино-днів)
Середньооблікова чисельність 

(людино-днів)

Середній тарифний розряд  
групи працівників

Середній тарифний розряд 
робіт, які вони виконують

Чисельність основних 
працівників

Чисельність допоміжних 
працівників

Чисельність працівників, зайнятих 
безпосередньо у виробництві

Чисельність працівників 
апарату управління

Чисельність висококваліфікованих 
і кваліфікованих працівників

Загальна кількість працівників{
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Неодноразово доводилося спостерігати поведінку топ-менеджерів 
різних фірм у ситуаціях кризи, зумовленої зовнішніми або внутрішніми 
загрозами. І ось який висновок можна зробити: про зовнішні загрози 
думають більше, готуються до них ретельніше, а морально переживають 
їх наслідки легше. Відповідно, внутрішні загрози частіше спрацьову-
ють як грім серед ясного неба і завдають значно більших морально-
психологічних втрат.

Загалом це легко зрозуміти. Керівники комерційних організацій 
сприймають зовнішнє середовище (насамперед реальних і потенційних 
конкурентів, а також, фіскальні, наглядові і дозвільні органи) як свідомо 
ворожі. Внутрішнє ж середовище компанії – це власні підрозділи і люди, 
що працюють у них. Керівники наймають свій персонал самі, отже, дові-
ряють йому. Тим більше, що платять за це небагато.

Якщо конкурент нахабно вліз на ринок з тим самим товаром за демпін-
говими цінами, то чого від нього очікувати? А коли з’ясувалося, що керівник 
служби постачання вже рік купує в постачальників товар за завищеною 
ціною і має з цього прибуток, тут справа набагато гірша. 

Тому: а) забезпечення внутрішньої безпеки має бути постійним, ці-
леспрямованим і чітко усвідомлюваним компонентом кадрової політики 
підприємства; б) загрозам фірми з боку власного персоналу неможливо 
запобігти повністю, але ними можна управляти і звести їх до мінімуму; 
в) вище керівництво компанії може і повинно відігравати провідну роль у 
цьому питанні й інтегрувати дії відповідних підрозділів, передусім служб 
безпеки і управління персоналом.

Часто підприємства потерпають від зловживань з боку персоналу. 
Такими зловживаннями можуть бути:

1. Дрібні разові розкрадання. Люди схильні іноді здійснювати дрібні 
крадіжки (наприклад, розкрадання товарів в магазинах самообслугову-
вання). Такі крадіжки не є системними і не дають помітної економічної 
вигоди. Їх здійснюють швидше з пустощів у випадках, коли людина 
впевнена у своїй безкарності. До них бувають схильні люди незалежно 
від матеріального статку. Вони мотивуються переважно прагненням 
“полоскотати нерви”, іноді дрібною “помстою”. Здебільшого люди 
здійснюють їх без попередньої підготовки і продумування: просто 
хапають те, що, на їх думку, погано лежить.

Економіці підприємства такі крадіжки навряд чи можуть завдати 
помітного збитку. Небезпека їх в іншому: розбещення персоналу і ві-

1.2. структура та індикатори Економічної бЕзпЕки підприємства
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рогідність переходу звиклої до таких крадіжок людини на наступний 
рівень. Головний засіб захисту від них – не створювати спокус. У по-
токах готівки компанії слід виявляти “дірки”, через які можливе ви-
тікання дрібних сум, і установити над ними контроль. 

2. Систематичні розкрадання середнього розміру: “надбавка до зарпла-
ти”. Ця група розкрадань відрізняється від першої тим, що здійснюється з 
економічних мотивів, має систематичний характер, є продуманою і зазвичай 
забезпечується заходами безпеки. Саме через це розкрадаються незначні 
(на тлі загального грошового потоку) суми. Проте в такий спосіб працівник 
може забезпечити собі постійний дохід.

Такі розкрадання, на відміну від попередньої групи крадіжок, за-
вдають значних збитків підприємству. Їх легко оцінити, підрахувавши 
суму зарплати працівників, посадова позиція яких допускає можливість 
розкрадань. Їх небезпека для моралі персоналу полягає в тому, що хоча 
ніхто особливо не афішує своїх “подвигів”, у колективі виробляється не-
гласне ставлення до них як до буденності. Особливо небезпечно, коли це 
ставлення мовчазно розділяє і менеджмент підприємства: створюється 
атмосфера потурання, за якої головне не попастися на місці злочину. 
Відомі організації, куди поступають на роботу не через зарплату (за-
звичай низьку), а заради “додаткового заробітку”. Менеджмент таких 
організацій не підвищує зарплату працівникам, оскільки вважає, що 
ті “все одно своє візьмуть”. Така атмосфера швидко корумпує нових 
працівників. Відомі випадки, коли новачків, що чинили опір цьому, під 
тим чи іншим приводом “виживали” з організації.

Якщо в організації або окремих її підрозділах склалася така ат-
мосфера, то перемогти її повністю можна, лише звільнивши старий 
персонал і найнявши новий. Спроби менеджменту боротися з такими 
розкраданнями через налагодження системи обліку і контролю часто 
викликають обурення персоналу, аж до звільнень. 

3. “Внутрішнє підприємництво” – найбільш небезпечний тип зло-
вживань, що виникає там, де працівники можуть розпоряджатися зна-
чними сумами і самостійно ухвалювати важливі фінансові рішення. 
Формально працюючи на організацію, такі люди створюють на її основі 
внутрішній “приватний бізнес”. Тут ідеться вже не про “додаткову 
зарплату”, а про привласнення великих сум грошових коштів. Цей тип 
зловживань поширений у:

а) владних структурах, де чиновники беруть хабарі за сприятливе 
для “клієнта” вирішення питань;

тЕма 1. основи Економічної бЕзпЕки підприємства
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б) промислових підприємствах, де наймані керівники і працівники 
відділів постачання і збуту беруть “комісію” з постачальників і клієнтів 
(якщо продукція дефіцитна);

в) комерційних структурах, де окремі наймані працівники (в тор-
гівлі) здійснюють операції на значні суми, особисто спілкуються з 
клієнтами, мають доступ до готівки і можливість так чи інакше при-
власнювати частину цих сум.

“Внутрішнє підприємництво” відрізняється від двох інших типів 
зловживань такими особливостями:

• “внутрішніх підприємців” не буває багато, інакше за їхніх апе-
титів вони б уже давно розорили організацію; 

• “внутрішні підприємці” набагато більше, ніж “середні” роз-
крадачі, схильні вступати в коаліції як усередині підприємства, 
так і із зовнішніми контрагентами: привласнюють досить великі 
суми, щоб ділитися, а значні операції часто привертають до 
себе увагу керівництва та інших “третіх сторін”, які можуть 
помітити зловживання;

• як і “середніх”, їх не мучать сумління, каяття і загалом вони не 
вважають свою поведінку підлою. Але мотивування (у комер-
ційних організаціях) інше: “я забезпечую організації такі великі 
доходи, що вона просто зобов’язана ділитися”;

• “внутрішні підприємці” зазвичай “чіпляються” за своє місце, 
бояться втратити його, адже саме воно забезпечує їм дохід. Щоб 
покинути організацію, вони повинні гарантовано забезпечити 
собі аналогічні умови в іншому місці, що не завжди можливо 
зробити. 

Головний спосіб розкрити “внутрішнього підприємця” – відстежити 
його витрати. Як правило, він робить покупки “не за можливостями”: 
дорогі автомобілі, квартири, круїзи. Стосовно “середніх” і “дрібних” 
крадіїв це не спрацьовує, оскільки зі своїх доходів вони зазвичай не 
дозволяють собі особливо шикувати.

Явна ознака “внутрішнього підприємництва” (а також часто “середніх” 
розкрадань) – “закритість” стосунків трейдера з клієнтом. Трейдери намага-
ються під приводом того, що “клієнт не працюватиме ні з ким, окрім мене”, 
максимально обмежити інформацію про операцію, аж до спроб приховати 
ім’я того, хто отримав комісію. Насправді така ситуація може бути психо-
логічно виправдана тільки одним – змовою трейдера з клієнтом. У решті 
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випадків цей привід є надуманим: що важливіше для клієнта – реальні гроші, 
які він отримує, чи “красиві очі” трейдера? І чи справді він відмовиться від 
першого заради другого?

Етапи і процедури відбору персоналу. Перевірка рекомендацій. 
Однією з ефективних процедур відбору є вивчення рекомендацій з 
минулих місць роботи кандидата, а також перевірка цих відомостей. 
Останнім часом працедавці дедалі частіше почали застосовувати цей 
спосіб отримання додаткової інформації і активно використовувати її 
під час прийняття рішень. 

Якщо менеджер з персоналу не використовує чужу думку про 
кандидата, він при цьому звужує свою власну думку про результати 
співбесіди. Тут не буває зайвої чи непотрібної інформації – усю буде 
використано для оцінки претендента. 

Існують різні форми отримання характеристик від зовнішніх 
суб’єктів. Іноді кандидат з власної ініціативи приносить “реко-мендацію”, 
але її все одно доведеться перевіряти. Або менеджер з персоналу сам 
звертається до попереднього працедавця (а то й до кількох) з певними 
запитаннями щодо претендента на посаду. 

Варто почати з того, що попросити кандидата на посаду описати 
три-чотири останні реальні (не за трудовою книжкою) місця роботи із 
зазначенням імен керівників, адрес і контактних телефонів. Вже на цій 
стадії заповнення анкети деякі кандидати починають дивитися в стелю, 
згадуючи, з ким же вони працювали минулого року, “висмоктувати” 
телефони з пальця і т. п. 

Дехто називає організації, які збанкрутували, говорить, що працював 
“не за договором” тощо. Це може зародити деякий сумнів у правдивості 
інформації претендента і зумовити необхідність перевірки її.

Зазвичай доцільно, щоб менеджери з персоналу отримали усну 
характеристику на колишнього працівника від різних посадових осіб 
за рівнями.

При цьому менеджер з персоналу зв’язується за місцем колишньої 
роботи зі своїм колегою і просить стисло описати його позитивні й 
негативні якості претендента. Крім того, менеджер розмовляє з без-
посереднім керівником кандидата. 

У разі приймання на роботу матеріально відповідальних осіб і ке-
рівників середньої ланки це робить начальник або працівник служби 
безпеки, контактуючи зі своїми колегами зі служби безпеки колишнього 
працедавця. 
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Якщо йдеться про посаду топ-менеджера, то для отримання інфор-
мації про нього можна задіяти керівника підприємства, який у розмові 
з попереднім директором кандидата з’ясує інформацію, що цікавить 
компанію. 

Буває, що колишні колеги не хочуть бути відвертими, намагають-
ся прикрасити або спотворити, а то і серйозно посилити ситуацію, 
пов’язану зі звільненням працівника. З необ’єктивністю можна зіткнути-
ся, але не так часто, як здається. За даними американських дослідників, 
характеристики можуть не відповідати дійсності лише у 5% випадків, 
а ефект від постійного застосування такої процедури відбору дуже 
значний. 

Деякі нормативні акти прямо не рекомендують приймати на роботу 
осіб, не тільки звільнених з інших місць роботи через недовіру, а й тих, 
що мають негативні характеристики. 

Обмеження з приводу судимості є в більш сучасних нормах. На-
приклад, у Порядку ведення касових операцій в Україні передбачено, 
що керівники підприємств, приймаючи на роботу і призначаючи на по-
сади, пов’язані з веденням касових операцій, обслуговуванням засобів 
охоронно-пожежної сигналізації, охороною і транспортуванням грошових 
коштів, або періодично залучаючи осіб до вказаних вище робіт мають 
звертатися до органів внутрішніх справ і медичних установ для отри-
мання відомостей про цих осіб, маючи на увазі, що до ведення касових 
операцій, обслуговування засобів охоронно-пожежної сигналізації, охо-
рони і транспортування грошових коштів не допускаються особи, які: 

• раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за 
умисні злочини, судимість яких не погашена і не знята в уста-
новленому порядку; 

• страждають хронічними і психічними захворюваннями; 
• систематично порушують громадський порядок; 
• зловживають спиртними напоями або наркотичними речовина-

ми, які вживають без призначення лікаря”. 
Таким чином, характеристики чи рекомендації, компетентна зовнішня 

і незалежна думка про кандидата є вагомими при ухваленні рішення про 
його працевлаштування, і нехтувати ними не варто. 

Психологічне тестування. Окрім психологічних тестів професійного 
відбору, застосовують також певні методи відбору з огляду на безпеку 
претендентів, особливо коли потрібно з’ясувати: 
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• залежність їх від наркотиків і алкоголю; 
• пристрасть до азартних ігор; 
• схильність кандидата до здійснення протиправних дій, зухвалих і 

необдуманих вчинків у разі виникнення певних обставин; 
• інші ознаки, що свідчать про морально-психологічну нестійкість 

кандидата і т. ін.
Щодо цього існує достатньо інформації, і рекомендувати конкретні тес-

ти ми не будемо.Зазначимо лише, що підприємства, намагаючись виявити 
серед своїх працівників потенційних казнокрадів і осіб, що зловживають 
алкоголем, удаються до використання детектора брехні. Авторитет заповіді 
“не лжесвідчи” і досвід “органів” дає непогані результати. Але потрібно 
бути готовим до іміджу “режимної” компанії.

По суті, тестування на поліграфі мало чим відрізняється від будь-якого 
іншого тесту чи співбесіди, вважають працівники цієї сфери, це те ж саме, 
що відповідати на запитання співбесідника, дивлячись йому в очі. Справді, 
якщо навпроти вас сяде людина в штатському і поставить кілька запитань 
про деякі деталі вашої біографії, ви, ймовірно, розповісте їй те, про що не 
розповіли б дівчині з відділу персоналу. 

У вітчизняний бізнес поліграф прийшов і сам став бізнесом на по-
чатку 1990-х. Відтоді попит на послуги з детекції брехні зростає, хоча 
для багатьох компаній поліграф, як і раніше, залишається чимось із 
шпигунської атрибутики.

Як правило, сам апарат і фахівець, що обслуговує його, з’являються 
в компанії після якогось інциденту. Привабливість поліграфа для ком-
паній пояснюється можливістю не тільки оперативно визначити ви-
нуватого, а й не виносити неприємні відомості за межі підприємства. 
Кілька годин, проведених підозрюваним перед цим апаратом, дають 
змогу керівництву фірми уникнути спілкування з правоохоронними 
органами, навіть уникнути зайвого розголосу усередині компанії. Якщо, 
звичайно, випадок не є таким, що потребує показового покарання.

Очевидно, що проходження детектора “на вході” в компанію надалі 
дисциплінує працівників. Але навряд чи саме “витівки” поліграфа сприя-
ють більшій обачності персоналу і полегшують вантаж відповідальності 
топ-менеджерів. Детектор брехні для неспеціаліста – майже диво-машина, 
що викриває брехунів і нечестивців. Тоді як в реальності це лише фіксатор 
деяких фізичних реакцій людини. Інтерпретація ж цих реакцій – справа полі-
графолога, а отже, є достатньо суб’єктивним процесом. Тому в кримінальній 
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практиці результати тестування на детекторі не є прямим доказом винува-
тості. У цивільній сфері використання поліграфа ніяк не регламентується.

Для багатьох керівників вдала ідентифікація винуватого в крадіжці 
або просочуванні конфіденційної інформації стає головним аргументом 
на користь “постійної прописки” поліграфа на фірмі. У деяких великих 
компаніях, де менеджери середньої ланки “коштують” достатньо дорого, 
в такому підстрахуванні бачать дуже позитивний момент: навіть якщо но-
вий працівник не виявиться злодієм і пройдисвітом, то може завдати при-
крих збитків. Наприклад, компанія приймає на роботу менеджера з річною 
зарплатою $60 000. Для підбору кандидата на цю посаду використовують 
або власний НR-департамент, або кадрове агентство, або хедхантери. В 
останніх двох випадках витрати компанії ще до прийняття менеджера на 
роботу становитимуть не менше $2500 (комісійні агентства). Потім протягом 
випробувального терміну працівник отримує зарплату $5000. І якщо через 
місяць виявиться, що вибір був помилковим, упущена вигода становитиме 
мінімум $12 500 ($2500, витрачені на хедхантинг, плюс $5000 платні, плюс 
мінімальний прибуток $5000, який компанія розраховувала отримати від 
діяльності цього працівника). І це проти $150, які компанія втратила б, якби 
непридатність менеджера була виявлена “превентивно”, на етапі тестування.

Можливість перевіряти персонал на чесність – задоволення не з 
дешевих. Зазвичай тестування одного працівника коштує компаніям 
на Заході $50–100. Для підприємства зі штатом 2000 осіб тотальна 
перевірка мінімум коштує $100 000 щорічно. За відсутності штатного 
поліграфолога завжди можна вдатися до послуг компаній-підрядчиків. 
Тоді тестування кожної особи коштує мінімум $60 при прийманні на 
роботу і $100 у службових випадках. 

Поліграф – зручна річ: 96%-ва достовірність його результатів фак-
тично гарантує, що абсолютна більшість спірних випадків і неприємних 
інцидентів вирішуються оперативно і справедливо, а за наявності чіткої 
системи в діях HR-департаменту і служби безпеки не виникнуть зовсім. 
Бентежить лише своєрідна презумпція винуватості: від початку взаємин 
з новим працівником компанія натякаєйому, що у разі виникнення не-
приємних ситуацій зможе захистити свої інтереси. Така демонстрація 
технологічної переваги системи над її “гвинтиком” може призвести 
до того, що стосунки між ними, справді, складатимуться не найкраще. 

Взаємодія зі службою безпеки. Нагадаємо, що кадрова служба вза-
ємодіє зі службою безпеки при відборі персоналу тоді, коли необхідно 
проводити різні перевірки: 
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• за “міліційними” реєстрами про судимість, істотні адміні-
стративні стягнення, загублені паспорти, наявність розшукових 
справ та ін.; 

• відповідності реєстрації за місцем проживання (перебування); 
• кредитної історії через служби безпеки або кредитні відділи 

банків, що надають кредити; 
• наявності зв’язків у кримінальному світі, зокрема через родичів; 
• наявності нерухомого і рухомого (автомобілів) майна, зокрема 

відповідно до заявленого; 
• участі в капіталі (установчому, акціонерному) юридичних осіб; 
• документів (диплом, паспорт) на відповідність їх форми і змісту 

дійсності і т. ін.
Форма цієї процедури розподілу компетенції при відборі кандидатів 

залежить від рівня вакансії. 
Матриця відповідності. Застосування процедур відбору до кан-

дидатів на конкретні посади, а також взаємодія між підрозділами ре-
гламентуються за авторською методикою у вигляді певної матриці від-
повідності. При цьому всю інформацію розміщують у вигляді таблиці.

Її будують так: у лівій колонці дають перелік усіх посад згідно зі штаб-
ним розписом, а у верхньому рядку – зазначають використані на підпри-
ємстві конкретні процедури відбору; на перетині рядків і колонок вказують, 
застосується чи ні для даної посади ця процедура відбору. 

Така матриця, крім свого основного завдання, дає змогу провести 
“інвентаризацію” методів відбору кандидатів і розписати взаємодію ка-
дрової служби і служби безпеки, а отже, визначити, хто відповідальний 
за проведення конкретної процедури. Крім того, в рамках одного методу, 
наприклад анкетування, можна зазначити кілька елементів цієї процедури: 
емоційна оцінка змісту анкети, повнота заповнення, ступінь підтвердження 
вказаних відомостей тощо.

За допомогою такої матриці відразу можна наочно розібратися в 
тому, для кого і які інструменти треба застосовувати. Адже важливою 
при цьому є розумна “економія” засобів перевірки кандидатів. 

Останньою процедурою відбору є співбесіда або інтерв’ювання. 
Відбір кандидатів. Практично всі методи відбору мають на меті 

виявлення не достойності кандидатів, а їх параметрів, неприйнятних для 
позитивного рішення про працевлаштування. Наприклад, коли служба 
безпеки перевіряє наявність судимості, то насамперед намагається ви-
явити судимих кандидатів. А коли оцінюєш зміст анкети претендента, 
то мимовільно вишукуєш негативні чинники. 
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Раніше вже не раз уживалося поняття “якість персоналу”. Розкриємо 
його зміст. Найбільш якісним у цьому розумінні вважається кандидат, 
у біографії і трудовому стажі якого виявлено найменше відповідностей 
обмеженням і цензам (крім професійних і кваліфікаційних переваг). 

Проілюструємо діяльність із відбору гідних претендентів, яку ще на-
зивають “сито” (рис. 1.7). Останнє має такий вигляд: кількість ниток на 
ситі дорівнює кількості перевірних процедур з кадрової безпеки, нитки 
утворюють осередки, через які кандидати “проникають” у компанію. 
Очевидно, чим більше методів (ниток), тим менший проміжок і тим 
більш “дібрані” кандидати потрапляють на фірму. 
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Рис. 1.7. Розміри секторів ризику при відборі кандидатів на роботу за 
різної кількості перевірних процедур

Навряд чи хтось хоче, щоб двері для входу в компанію були від-
криті ширше, ніж додому. Безпека підприємства у кадровій сфері в усій 
ієрархії потреб довго ще буде основою, адже менеджери з персоналу 
відіграють ключову роль у гарантуванні її стійкого рівня. 

Функції і завдання кадрової служби у сфері забезпечення еко-
номічної безпеки. Розглянемо і проаналізуємо зміст основних функцій 
кадрової служби в розрізі кадрової безпеки. Почнемо з того, що згрупуємо 
функції у блоки, кожен із яких, у свою чергу, містить перелік заходів, 
які прямо чи опосередковано впливають на стан кадрової складової 
економічної безпеки підприємства. Тут необхідно зазначити, що кадрова 
служба виконує не всі функції гарантування безпеки, що розглядаються 
нижче, проте організація або дієва участь цієї такої важливої служби в 
описаних заходах все ж потрібна для досягнення якнайкращого результа-
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ту. Крім того, постановка і виконання вказаних далі завдань є основним 
моментом в управлінні безпекою у кадровій складовій, дає необхідний 
базовий інструментарій для розроблення і впровадження перелічених 
далі заходів.

Повноваження. Для правильного розуміння своєї ролі в забез-
печенні життєдіяльності компанії кадрова служба повинна мати від-
повідні повноваження щодо гарантування економічної безпеки. Ці 
повноваження насамперед мають бути публічно делеговані й докумен-
товані. Роль носія цих повноважень мають чітко розуміти працівники 
цього підрозділу й керівники бізнесу. Адже кадрові служби – це не 
відділи кадрів радянських часів, не механізм із приймання на роботу 
і звільнення, це один із найважливіших ресурсів підприємства, що 
забезпечує його стійкість на ринку. 

Одним із узгоджених повноважень кадрової служби при гаран-
туванні кадрової безпеки має бути безпосередній доступ її посадових 
осіб до відповідних корпоративних ресурсів: плани стратегічного 
розвитку (або стратегічні плани розвитку) компанії; інформаційні 
масиви, зокрема конфіденційного характеру; аналітика; внутріш-
ньофірмові й зовнішні дослідження; фінанси на відповідні програми 
кадрової безпеки (на залучення кваліфікованих кадрів, на управління 
лояльністю) тощо. 

Наступне повноваження полягає і в праві, і в обов’язку кадрової 
служби брати участь у розробленні документаційного гарантування 
безпеки. У Трудовому кодексі, наприклад, зазначено документи, які 
безпосередньо впливають на безпеку підприємства. Кадрова служба 
якраз і зобов’язана забезпечити їх наявність, правильність і відсут-
ність негативних юридичних наслідків. До таких документів пере-
дусім належать: 

• трудовий договір; 
• правила внутрішнього трудового розпорядку; 
• договір про повну індивідуальну (колективну) матеріальну 

відповідальність; 
• документація з охорони праці та ін.
Крім того, до складу “паперового” гарантування безпеки, що пе-

ребуває в прямій компетенції служби, входить документування дис-
циплінарної практики на підприємстві і в підрозділах. 

Правом кадрової служби в межах її повноважень є пряма або 
опосередкована участь, ініціатива та експертна робота зі створення 
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документації, пов’язаної з безпекою, наприклад, пакету документів 
щодо забезпечення збереження конфіденційної інформації або поло-
ження про внутрішньофірмову “гарячу лінію”. 

На підприємстві має бути регламентований і описаний розподіл 
компетенцій в цій галузі з колегами із служби безпеки та інших підроз-
ділів. Іноді для цього створюють “Положення про взаємодію у сфері 
гарантування безпеки”.

Взаємодія. Результативність у системі кадрової безпеки залежить 
від чіткої і ефективної взаємодії підрозділів. Відповідно до принципів 
розподілу повноважень і компетенції, в кожній компанії мають бути 
утворені горизонтальні зв’язки управління активами (часом, фінансами, 
людьми, інформацією) між кадровою службою та іншими службами 
і відділами. 

Взаємодія зі службою безпеки, як правило, зводиться тільки до 
питань перевірки кандидатів на посади. Крім перевірок, є й інші види 
взаємодії зі службою безпеки. Наприклад, співпраця при оцінюванні 
надійності кандидатів і працівників, постійний обмін неофіційною ін-
формацією, участь у розробленні програм фізичного захисту персоналу, 
участь служби безпеки в процедурах звільнення працівників, спільна 
участь у комісіях під час розгляду матеріальної відповідальності та ін. 

Взаємодію з фінансовими підрозділами доцільно налагоджувати 
при вирішенні питань поточних заборгованостей працівників, що важ-
ливо для підготовки до звільнення, в процесі планування корпоратив-
них фінансових ресурсів на гарантування кадрової безпеки (навчання, 
мотивація, страхування та ін.), розрахунку й нарахування заробітної 
плати та інших елементів компенсаційного пакету. Взаємодія із цими 
підрозділами не така проста, як здається на перший погляд. Директор 
(менеджер) з персоналу повинен уміти чітко й аргументовано довести 
необхідність виділення достатніх на заходи кадрової безпеки засобів у 
межах відведеного бюджету і вказати при цьому цілі, які можуть бути 
досягнуті за допомогою цих заходів. 

Взаємодія з суб’єктами процесу розвитку (керівники навчальних 
центрів, тренери, консультанти, психологи та інші фахівці, що беруть 
участь у тому чи іншому виді навчання працівників компанії). Навчання 
сприяє розвитку компанії, зміцненню її конкурентоспроможності, безпеки 
і стійкості на ринку. Тобто саме по собі навчання в різних формах – вже 
посилення кадрової безпеки, і кадрова служба повинна планувати й 
організовувати цю роботу. 
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Взаємодія у сфері кадрової безпеки з профспілковими організаціями 
нині є очевидною з питань, що в колективних договорах відображають 
права і обов’язки працівників у сфері забезпечення економічної без-
пеки підприємства, з питань участі профкому в процедурах звільнення 
і інших випадках, регламентованих трудовим законодавством. 

Комунікації. Передусім потрібно виділити можливість прямого 
виходу на керівництво підприємства при отриманні сигналу про по-
рушення в системі кадрової безпеки. Вихід має бути не тільки прямим, 
тобто без посередників, а й оперативним, екстреним у разі потреби. 
Важливим є також оперативний зв’язок керівника кадрової служби з 
начальником служби безпеки. 

Має значення і комунікаційний канал, призначений для підтримання 
доброзичливих контактів з територіальними органами інспекції з праці. 
Навіщо? Не тільки для налагодження “хороших” зв’язків, а й для отри-
мання “гарячої” інформації про зміни в трудовому законодавстві, про 
трактування цих новацій самими інспекціями і т. ін. Крім того, ці зв’язки 
потрібні для превентивної роботи щодо запобігання збиткам підприєм-
ства у вигляді штрафів, що накладаються державними інспекторами з 
охорони праці. Невміння налагоджувати і підтримувати такі комунікації 
дорого коштуватимуть “некомунікабельному” менеджерові з персоналу. 
У зв’язку з цим звернімо увагу на те, що останнім часом законодавство 
посилює роль державних інспекцій, надаючи їм нові права й повнова-
ження. Не секрет, що ці органи часто використовуються для конкурентної 
боротьби, тому від рівня і глибини відносин залежить багато що. 

Те саме можна сказати і про військкомати. Їх роль і вплив на бізнес 
останнім часом також посилюються. Були випадки, коли незговірливо-
го партнера за допомогою корумпованих представників військкомату 
“упікали” не тільки на військові збори, а й відправляли на дійсну вій-
ськову службу. І хоча конкретно в цих випадках має втручатися служба 
безпеки, є питання простіші, але не менш значущі, відповідальність 
за які несе кадрова служба. Штрафи за порушення військового обліку 
– це теж збиток і відповідальність. З підприємства прямо з робочого 
місця відвезли працівників на призовний пункт? Значить, не вдалося 
їх уберегти – це теж відповідальність та порушення кадрової безпеки. 

Щодо комунікацій з професіоналами ринку праці head-hunters, ре-
крутерами, кадровими агентствами можна сказати, що вони з огляду 
на безпеку теж дещо повинні робити, зокрема перевіряти і прагнути 
поставляти надійних кандидатів. Але це ще не все. Варто звернути 
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увагу на те, що можна придбати, маючи довірчі стосунки з постійним 
партнером – кадровим агентством, наприклад. Можна отримувати (за 
певних умов) інформацію про параметри мотивації й реальні складові 
компенсаційного пакету у конкурентів, про нові проекти і напрями ді-
яльності (що не завжди видно з масових оголошень про приймання на 
роботу, зважаючи на їх брак через комерційну таємницю) та інші дані, 
аж до відомостей про те, що інше підприємство “замовило” вашого 
фахівця (профілактика переманювання).

Моніторинг. Це відстеження певних параметрів, а в нашому ви-
падку – видів інформації, одна з найважливіших функцій кадрової 
служби у гарантуванні кадрової безпеки компанії. Моніторинг каналів 
неофіційної (кулуарної) інформації – завдання, яке не просто потрібно 
ставити, а й чітко, правильно і зрозуміло визначати. На його відпрацю-
вання потрібно виділяти спеціальні кошти й сили (люди, час і місце). 
Контроль неформальних інформаційних потоків здійснюють різними 
способами для відстеження загального рівня мотивації, виявлення не-
формальних лідерів, ознак падіння авторитету керівництва, отримання 
будь-якої іншої інформації, аж до конкретних винуватців внутрішніх 
злочинів. До речі, західний досвід порівняння адекватності різних 
джерел інформації свідчить, що найрезультативнішим джерелом, на-
приклад, про внутрішньофірмові порушення і зловживання є приватні 
повідомлення службовців. 

Моніторинг змін у законодавстві. Таке завдання доцільно ініці-
ювати юридичному відділу. Упущення на цій ділянці роботи також 
дорого коштують. 

Моніторинг ринку праці. Частково ми вже торкнулися цієї теми в 
розділі про комунікації. Тут самостійно, за допомогою наявних ресур-
сів у вигляді інформації, можна відстежити умови праці й мотивації 
у конкурентів, стан ринку праці щодо “гарячих” вакансій, рівень без-
робіття в регіоні і т. ін. Були випадки, коли фахівці підприємства не 
відстежували вчасно ситуацію, і, як наслідок, підприємство “випадало 
з ринку праці” тоді, коли виробництво або збут вимагали посиленого 
кадрового потенціалу в короткі терміни, але умови мотивації не зміню-
валися. Люди не хочуть іти на роботу, і в результаті виходить серйозний 
провал з великим збитком і мільйонами втраченого прибутку. 

Конфліктологія. Конфлікти на підприємстві, в колективах логічно 
розглядати з позицій кадрової безпеки. За деякими винятками конфлік-
ти, як міжособистісні, так і організаційні, можна розглядати як загрозу 
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безпеці. Тому знання якщо вже не всієї конфліктології, то принаймні її 
основ є обов’язковим для менеджера з персоналу. 

Окрім загальної конфліктології, доцільно виділити її спеціальний 
розділ – конфлікти персоналу із працівниками охорони і служби безпе-
ки. Останні за своїм профілем прямо пов’язані з безпекою і виникають 
через відмінність у статусі тих, хто конфліктує, наприклад, тоді, коли 
топ-менеджер змушений підкорятися простому охоронцеві.

Контроль. Вивчивши і встановивши в компанії певні процедури 
кадрової безпеки, кадрова служба зобов’язана контролювати виконання 
працівниками і суміжними підрозділами цих процедур. Принцип по-
стійності і всеохопності контролю працює і тут. 

1.2.4.  Безпека підприємства  
у  техніко-технологічній сфері

Техніко-технологічна безпека підприємства (ТТБП) полягає у рівні 
відповідності застосовуваних на підприємстві технологій найкращим 
світовим аналогам за оптимізації витрат. До негативних впливів на цю 
складову належать:

• дії, спрямовані на підрив технологічного потенціалу підпри-
ємства;

• порушення технологічної дисципліни;
• моральне старіння використовуваних технологій.
Зовнішніми загрозами послаблення ТТБП можна вважати брак зо-

внішніх і внутрішніх інвестицій. Труднощі в отриманні довгостроко-
вих кредитів від банків не дають змоги поповнювати обігові кошти 
підприємства і спрямовувати їх на оновлення парку обладнання. Усе 
це призводить до використання застарілої техніки, технології і до іс-
тотної загрози ТТБП.

Підвищення цін на енергоносії, відсутність довгострокових контр-
актів із постачальниками, неспроможність постачальника – це зовнішні 
загрози економічній безпеці, які є досить високими. Більш як полови-
ну необхідних енергоресурсів Україна закуповує за кордоном, тому 
підвищення цін на енергоносії призводить до зростання собівартості 
продукції. Нині матеріальні витрати становлять близько ¾ усіх витрат 
на виробництво продукції.

Внутрішні загрози ТТБП – неефективна організація виробничого про-
цесу, недостатньо кваліфіковані працівники, високий ступінь спрацьова-
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ності основного капіталу тощо, який на підприємствах України становить 
60–70%, а в деяких галузях сягає 80–85%. Така негативна тенденція зрос-
тає, тому фінансові ресурси підприємства обов’язково потрібно спрямувати 
на оновлення техніки і технології.

Внутрішні ресурсні загрози ТТБП виникають унаслідок неефектив-
ного управління оборотними засобами підприємства в усі фази вироб-
ничого процесу: підготовка до виробництва, незавершене виробництво і 
реалізація продукції. Проблеми з матеріальними ресурсами стимулюють 
впровадження у виробництво нових технологічних процесів, які дають 
змогу виготовити продукцію з меншими матеріальними витратами, вдо-
сконалити систему розрахунків. За цю складову економічної безпеки 
має відповідати технологічна служба, (здійснювати контроль за тех-
нологічною дисципліною, удосконалювати існуючі й розробляти нові 
ефективні технології).

Процес забезпечення техніко-технологічної складової економічної 
безпеки звичайно складається з кількох послідовних етапів.

 На першому етапі проводять аналіз ринку технологій у виробництві 
продукції, аналогічної профілю певного підприємства чи організації-
проектувальника (збирання й аналіз інформації про особливості техно-
логічних процесів на підприємствах, котрі виготовляють аналогічну про-
дукцію; аналіз науково-технічної інформації стосовно нових розробок у 
певній галузі, а також технологій, спроможних здійснити інтервенцію на 
галузевий технологічний ринок).

На другому етапі аналізують конкретні технологічні процеси і вияв-
ляють внутрішні резерви для поліпшення використовуваних технологій.

На третьому етапі здійснюють: 
а)  аналіз товарних ринків за профілем продукції, що вигото-

вляється підприємством, та ринків товарів-замінників; 
б)  оцінювання перспектив розвитку ринків продукції підпри-ємства; 
в)  прогнозування можливої специфіки необхідних технологічних 

процесів для випуску конкурентоспроможних товарів. 
На четвертому етапі переважно розробляють технологічні стратегії 

розвитку підприємства (виробника продукції), зокрема:
1) виявляють перспективні товари з групи (номенклатури, асор-

тименту), що виготовляється підприємством;
2) планують комплекс технологій для виробництва перспективних 

товарних позицій;
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3) бюджетують технологічний розвиток підприємства на основі 
оптимізації витрат за програмою технологічного розвитку, за 
вибору альтернатив, опрацювання власних розробок або за при-
дбання патентів і необхідного устаткування на ринку;

4) розробляють загальний план технологічного розвитку підпри-
ємства (з відображенням у ньому вибору: альтернативного варі-
анта технологічного розвитку; строків та обсягів фінансування; 
відповідальних виконавців);

5) складають план власних корпоративних ресурсів відповідно до 
плану технологічного розвитку підприємства.

На п’ятому етапі оперативно реалізують плани технологічного роз-
витку підприємства в процесі здійснення ним виробничо-господарської 
діяльності.

 Шостий етап є завершальним – аналізують результати практичного 
виконання заходів щодо забезпечення техніко-технологічної складової 
економічної безпеки на підставі спеціальної карти розрахунків ефек-
тивності таких заходів.

Формалізовану оцінку рівня техніко-технологічної складової еко-
номічної безпеки підприємства за окремим функціональним критерієм 
(коефіцієнтом) здійснюють на основі аналізу розрахунку останнього 
(ОФК) за формулою

    ОФК = ——––––– ,
Звідв 

Вркз + Ззавд
   (1.23)

де Звідв – сумарний відвернений збиток від здійснення комплексу 
заходів для забезпечення техніко-технологічної безпеки підприємства;   
Вркз – загальна сума витрат підприємства на реалізацію зазначеного комп-
лексу заходів; Ззавд – сумарний завданий підприємству збиток за техніко-
технологічною складовою його економічної безпеки.

Як додаток до плану забезпечення техніко-технологічної складової 
економічної безпеки треба розробити планову карту розрахунку ефек-
тивності заходів з виокремленням прогнозованих необхідних показни-
ків. У такій карті, як правило, зазначають: розмір можливих збитків 
від негативних впливів; витрати на проведення заходів для запобігання 
очікуваній (можливій) шкоді і гарантування техніко-технологічної 
безпеки підприємства; можливе значення окремого функціонального 
критерію ефективності заходів, що здійснюються для забезпечення цієї 
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складової економічної безпеки; функціональні підрозділи підприємства 
(організації), які є відповідальними за виконання пропонованого комп-
лексу заходів. Розглянемо показники техніко-технологічної складової 
безпеки підприємства:

Фондовіддача основних засобів
 
     Фвід = —— до зростання,В 

ОЗср
  (1.24)

де В – виторг без ПДВ (чистий дохід), грн.; ОЗср – середньорічна 
вартість основних засобів підприємства, грн.

Фондоозброєність праці 

    Фозб = —— до зростання,
ОЗср 
Чсс

  (1.25)

де ОЗср – середньорічна вартість основних засобів підприємства, 
грн.; Чсс – середньоспискова чисельність робітників, осіб.

Вікова структура устаткування – до 7 років.
Коефіцієнт вибуття основних засобів

    Квиб = —— до зростання,
ОЗвиб 
ОЗпр

  (1.26)

де ОЗвиб – вартість вибулих у звітному періоді основних засобів, грн.; 
ОЗпр – вартість основних засобів на початок звітного періоду, грн.

Коефіцієнт оновлення основного капіталу

    Кон = ——— до зростання,
ОЗувед 
ОЗпр

  (1.27)

де ОЗувед – вартість придбаних у звітному періоді основних засобів, 
грн.; ОЗпр – вартість основних засобів на початок звітного періоду, грн.

Коефіцієнт зношення основних засобів

    Кзнош = —— , до 50 %,
Взн 

ОЗпр  
 (1.28)

де Взн – вартість зношеності основних засобів за відповідний період, 
грн.; ОЗпр – вартість основних засобів на початок звітного періоду, грн.
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Матеріаломісткість

    Мп = —— , 10–30%,
Мв 
В  

 (1.29)

де Мв – матеріальні витрати, грн.; В – виторг без ПДВ (чистий до-
хід), грн.

Коефіцієнт корисного використання матеріалів

    Кк.в.м = ——— . 100%, 1,
Мв - Вв 

Мв
  (1.30)

де Мв – матеріальні витати, грн.; Вв – вартість відходів за цінами 
повноцінної сировини, грн.

Коефіцієнт браку

    Кбр = —— . 100%, 1–3%,
Вб 
Срп

  (1.31)

де Вб – вартість браку за собівартістю реалізованої продукції, грн.; 
Срп – собівартість реалізованої продукції, грн.

Штрафи за недоброякісну продукцію – немає.
Крім того, технологічний потенціал і технологічна безпека підпри-

ємства характеризуються такими показниками:
• рівень прогресивності технологій, який визначають за відно-

шенням кількості використовуваних прогресивних сучасних 
технологій до загальної їх кількості;

• рівень прогресивної продукції, який дорівнює відношенню кіль-
кості найменувань вироблених нових прогресивних видів про-
дукції до загальної їх кількості;

• рівень технологічного потенціалу, який дорівнює частці техніч-
них і технологічних рішень на рівні винаходів у загальній кіль-
кості нових рішень, використовуваних у виробничому процесі.

1.2.5.  Безпека підприємства 
в політико-правовій сфері

Політико-правова безпека підприємства (ППБП) – це захист 
від надмірного податкового тиску, нестабільного законодавства, не-
ефективної роботи юридичного відділу підприємства. Вона визначає 
середовище, в якому функціонують підприємства, а також “правила 
гри для них”.
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Правова складова полягає у всебічному правовому забезпеченні 
діяльності підприємства, дотриманні чинного законодавства.

Правову небезпеку становлять:
• недостатня правова захищеність інтересів підприємства в до-

говірній та іншій діловій документації;
• низька кваліфікація працівників юридичної служби відпо-

відного суб’єкта господарювання та помилки у підборі персо-
налу цієї служби;

• порушення юридичних прав підприємства і його працівників;
• навмисне чи ненавмисне розголошення комерційно важливих 

відомостей;
• порушення норм патентного права.
Протидією цим негативним впливам повинна займатися юридична і 

патентно-ліцензійна служба, зокрема, вона має здійснювати правове за-
безпечення діяльності підприємства, юридичне опрацювання договірної 
документації, ведення судових і арбітражних розглядів, правове навчання 
персоналу, контроль порушень норм патентного права тощо.

 Зовнішньою загрозою ППБП є часті зміни уряду, нестабільність 
системи оподаткування, надмірні втручання держави у справи бізнесу 
тощо. Серйозну загрозу діяльності підприємства становить відсутність 
правових гарантій у разі насильницького відчуження власності, забло-
кування рахунків підприємств та ін.

 До внутрішніх нормативно-правових загроз підприємства належать 
шкідливі, непродумані норми внутрішнього розпорядку, посадові поло-
ження, інструкції, розпорядження, рішення трудового колективу. Загрозу 
підприємству становить і відсутність законодавчої бази, яка б давала 
змогу цивілізовано працювати охоронним службам, усувати неузгодже-
ність діяльності приватних охоронних фірм із державними органами.

Загальний процес забезпечення політико-правової складової еко-
номічної безпеки відбувається за типовою схемою, яка охоплює такі 
елементи (дії) організаційно-економічного спрямування: 

1) аналіз загроз негативних впливів; 
2) оцінка поточного рівня забезпечення; 
3) планування комплексу заходів підвищення цього рівня;
4) здійснення ресурсного планування; 
5) планування роботи відповідних функціональних підрозділів 

підприємства (організації); 
6) оперативна реалізація запропонованого комплексу заходів щодо 

гарантування належного рівня безпеки.
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Насамперед детально аналізують загрози внутрішніх і зовнішніх 
негативних впливів на політико-правову складову економічної безпеки 
та причини їх виникнення.

Основними причинами виникнення внутрішніх негативних впливів 
можуть бути: 

а)  низька кваліфікація працівників юридичної служби відпо-
відного суб’єкта господарювання та помилки у підборі персо-
налу цієї служби; 

б)  недостатнє фінансування юридичного забезпечення під-
приємницької або іншої діяльності; 

в)  небажання чи нездатність підприємства (організації) активно 
впливати на зовнішнє політико-правове середовище його (її) 
діяльності. 

Останнє звичайно виявляється у слабкому правовому опра-цюванні 
договірних відносин певного суб’єкта господарювання з іншими, невмінні 
захищати інтереси підприємства (організації) в конфліктних ситуаціях, не-
ефективному плануванні юридичного забезпечення бізнесової діяльності.

Причини виникнення зовнішніх негативних впливів здебільшого 
мають подвійний характер:

1) політичний: 
а)  зіткнення інтересів суспільних груп (верств) населення з еко-

номічних, національних, релігійних та інших мотивів; 
б)  військові конфлікти (дії); 
в)  економічна й політична блокада, ембарго; 
г)  фінансові та політичні кризи світового (міжнародного) ха-

рактеру.
2)   законодавчо-правовий: 

а)  здійснення власних політичних та інших цілей партіями 
(суспільними рухами), що перебувають при владі; 

б)  зміна положень чинного законодавства з питань власності, 
господарського і трудового права, оподаткування тощо.

Оцінка поточного рівня забезпечення політико-правової безпеки 
підприємства (організації) проводиться за кількома напрямами: 

1) рівень організації та якості робіт із забезпечення цієї складової 
загального рівня економічної безпеки; 

2) бюджетно-ресурсне забезпечення робіт; 
3) ефективність діяльності відповідних підрозділів суб’єктів гос-

подарювання.
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Загальний процес охорони правової складової економічної безпе-
ки відбувається за типовою схемою, яка охоплює такі елементи (дії) 
організаційно-економічного спрямування: 

• аналіз загроз негативних впливів; 
• оцінка поточного рівня забезпечення; 
• планування комплексу заходів щодо підвищення цього рівня; 
• ресурсне планування; 
• планування роботи відповідних функціональних підрозділів 

підприємства; 
• оперативна реалізація запропонованого комплексу заходів щодо 

організації належного рівня безпеки. 
Індикатори оцінки рівня політико-правової безпеки підприємства 

наведено у табл. 1.1
Таблиця 1.1

Показники безпеки підприємства у політико-правовій сфері

№
з/п Показники Розрахункові 

формули

Порогові 
значення

показників
Умовні позначення

1.

Коефіцієнт 
платіжної 

дисципліни 
(Кпл.д)

Кпл.д. = ———— 
ПОП – ШС

 
ПОП

1

ПОП – прибуток від опе-
раційної діяльності, грн.

ШС – збитки від 
штрафних санкцій, грн.

2.

Коефіцієнт 
якості 

юридичних 
послуг (Кпл.д)

Кя.юр.п = —— 
Свиг 
Сзаг

1

Свиг – судові справи, ви-
грані в суді, од.

Сзаг – загальна кількість 
судових позовів підпри-

ємства, од.

3.

Коефіцієнт 
юридичного 

менеджменту
(Кюр.м)

Кюр.м = —— 
Пвід 
Пнар

1

Пвід – дохід від від-
шкодованих штрафних 

санкцій, тис. грн.
Пнар – дохід від нарахо-
ваних штрафних санкцій 
підприємству, тис. грн.

Для оцінки рівня правової безпеки визначають коефіцієнт співвід-
ношення втрат підприємства внаслідок порушення трудових норм до 
загального розміру відвернених юридичною службою втрат. Якщо втрат 
немає, то підприємство характеризується абсолютною правовою безпе-
кою. Якщо втрати становлять: 25–50% – нестабільний стан; 50–75% – 
критичний стан; 75–100% – критичний стан.
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1.2.6.  Безпека підприємства в інформаційній сфері
Інформаційна складова полягає у здійсненні ефективного 

інформаційно-аналітичного забезпечення господарської діяльності 
підприємства. Відповідні служби виконують при цьому певні функції, 
які в сукупності характеризують процес створення та захисту інфор-
маційної складової економічної безпеки. До таких функцій належать: 

1) збирання всіх видів інформації про діяльність того чи того 
суб’єкта господарювання; 

2) аналіз одержуваної інформації з обов’язковим дотриманням 
загальноприйнятих принципів і методів; 

3) прогнозування тенденцій розвитку науково-технологічних, еко-
номічних і політичних процесів; 

4) оцінка рівня економічної безпеки за всіма складовими та в ці-
лому, розроблення рекомендацій для підвищення цього рівня 
на конкретному суб’єкті господарювання; 

5) інші види діяльності з розроблення інформаційної складової 
економічної безпеки. 

На підприємство постійно надходять потоки інформації, що різ-
няться джерелами їх формування. Виокремлюють інформацію: 

• відкриту офіційну; 
• вірогідну нетаємну, одержану через неформальні контакти пра-

цівників фірми з носіями такої інформації; 
• вірогідну таємну, отриману через неформальні контакти пра-

цівників фірми з носіями такої інформації. 
Дослідження показують, що 90–95% усієї необхідної інформації мож-

на отримати легально, вивчаючи виступи працівників підприємства на 
конференціях, семінарах; відкриті публікації підприємства і його окре-
мих працівників; експонати різних виставок, ярмарків, презентацій; дані 
товарних і фондових бірж, оголошення про наявні вакансії, конкурси на 
заміщення посади тощо. Тому керівник підприємства повинен запровадити 
правові норми захисту таємниць, а також систему контролю за збережен-
ням комерційної таємниці.

Розглянемо детальніше показники інформаційної складової без-
пеки підприємства:

Продуктивність інформації (Пін)

    Пін = —— , до зростання,
Пп 
Він

  (1.32)
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де Пп – обсяг промислової продукції, грн.; Він – витрати на при-
дбання інформаційних ресурсів, грн.

Коефіцієнт інформаційної озброєності

    Кін.озб = —— . 100%, > 20%,
Він 
Чс.с

  (1.33)

де Він – витрати на придбання інформаційних ресурсів, грн;            
Чс.с – середньоспискова чисельність працівників, чол.

Коефіцієнт захищеності інформації

    Кз.ін = —— . 100%, ≤ 20%,
Вз.ін 
Він

  (1.34)

де Вз.ін – витрати підприємства на захист інформаційних ресурсів, 
грн; Він – витрати на придбання інформаційних ресурсів, грн.

Оперативна реалізація заходів з розроблення та охорони інфор-
маційної складової економічної безпеки здійснюється послідовним 
виконанням певного комплексу таких робіт: 

а)  збирання різних видів необхідної інформації; 
б)  оброблення та систематизація добутої інформації; 
в)  аналіз цієї інформації; 
г)  захист інформаційного середовища підприємства, що традиційно 

охоплює: 
 − заходи захисту суб’єкта господарювання від промислового 

шпигунства з боку конкурентів чи інших юридичних і фі-
зичних осіб; 

 − технічний захист приміщень, транспорту, кореспонденції, 
переговорів, різної документації від несанкціонованого до-
ступу заінтересованих юридичних і фізичних осіб до за-
критої інформації; 

 − збирання інформації про потенційних ініціаторів промис-
лового шпигунства та проведення необхідних запобіжних 
дій з метою припинення таких спроб; 

 − зовнішня інформаційна діяльність.
Рівень інформаційної складової економічної безпеки визначається 

використанням неповної, неточної і суперечливої інформації в процесі 
приймання управлінських рішень.

Як показники рівня інформаційної безпеки також визначають ко-
ефіцієнти:
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• повноти інформації (Кпі), який обчислюють як відношення обсягу 
інформації, що є в розпорядженні особи, котра приймає рішення, 
до обсягу інформації, необхідної для прийняття цього рішення;

• точності інформації (Кті), який визначають як відношення об-
сягу релевантної (достовірної) інформації до загального обсягу 
наявної інформації;

• суперечливої інформації (Ксі) з відношення кількості незалежних 
свідчень на користь ухвалення рішення до загальної кількості неза-
лежних свідчень у сумарному обсязі релевантної інформації.

Рівень інформаційної безпеки можна визначити як добуток коефі-
цієнтів

                    Кіб = Кв . Кс . Кн .    (1.35)
Розрізняють три ступені інформаційної безпеки: Кв ≥ 0,7 – високий; 

0,3 ≤ Кс < 0,7 – середній; Кн < 0,3 – низький.
Головною метою будь-якої системи інформаційної безпеки є гаранту-

вання стійкого функціонування об’єкта, запобігання загрозам його без-
пеки, захист законних інтересів замовника від протиправних посягань, 
запобігання розкраданню грошових коштів; розголошуванню, втратам, 
витоку, спотворенню і знищенню службової інформації; забезпечення 
нормальної виробничої діяльності всіх підрозділів об’єкта. Система 
інформаційної безпеки має також сприяти підвищенню якості послуг, 
що надаються, і гарантій безпеки майнових прав та інтересів клієнтів. 

 Досягти поставлених цілей можна при вирішенні таких основних 
завдань: 

• віднесення інформації до категорії обмеженого доступу (служ-
бова таємниця);

• прогнозування і своєчасне виявлення загроз безпеці інфор-
маційних ресурсів причин і умов, що сприяють фінансовим, 
матеріальним і моральним збиткам, порушенню нормального 
функціонування і розвитку об’єкта;

• створення умов функціонування з найменшою вірогідністю 
реалізації загроз безпеці інформаційних ресурсів і зумовлення 
різних видів збитку;

• створення механізму і умов оперативного реагування на за-
грози інформаційній безпеці та прояви негативних тенденцій 
у функціонуванні, ефективне припинення посягань на ресурси 
на основі правових, організаційних і технічних заходів, засобів 
гарантування безпеки;
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• створення умов для максимально можливого відшкодування і 
локалізації збитку, завданого неправомірними діями фізичних 
і юридичних осіб, ослаблення негативного впливу наслідків 
порушення інформаційної безпеки на досягнення стратегічних 
цілей.

 Модель побудови системи інформаційної безпеки. При виконанні 
робіт можна використовувати певну модель системи інформаційної 
безпеки (рис. 1.8), побудовану відповідно до стандарту (ISO 15408) і 
данних аналізу ризиків (ISO 17799). Ця модель відповідає спеціаль-
ним нормативним документам із гарантування інформаційної безпеки, 
прийнятих в Україні, міжнародному стандарту ISO/IEC 15408 “Інфор-
маційна технологія – методи захисту, критерії оцінки інформаційної 
безпеки”, стандарту ISO/IEC 17799 “Управління інформаційною без-
пекою” і враховує тенденції розвитку вітчизняної нормативної бази з 
питань інформаційної безпеки.

Подана на рисунку 1.8 модель інформаційної безпеки відображує 
сукупність об’єктивних зовнішніх і внутрішніх чинників та їх вплив 
на стан інформаційної безпеки на об’єкті і на збереження матеріальних 
або інформаційних ресурсів.
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Рис. 1.8. Модель системи безпеки підприємства  
в інформаційній сфері [20]
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Об’єктивні чинники моделі:
• загрози інформаційній безпеці, що характеризуються віро-

гідністю реалізації;
• вразливі місця інформаційної системи або системи контрзаходів 

(системи інформаційної безпеки);
• ризик – чинник, що відображує можливий збиток організації в 

результаті реалізації загрози інформаційної безпеки: просочування 
інформації та її неправомірного використання (ризик відображає 
вірогідні фінансові втрати – прямі або непрямі).

Для побудови збалансованої системи інформаційної безпеки потрібно 
спочатку провести аналіз ризиків у сфері інформаційної безпеки. Потім 
визначити оптимальний рівень ризику для організації на основі заданого 
критерію. Систему інформаційної безпеки (контрзаходи) потрібно буду-
вати так, щоб досягти заданого рівня ризику.

Методика проведення аналітичних робіт. Пропонована методика 
дає змогу:

• повністю проаналізувати і документально оформити вимоги 
щодо гарантування інформаційної безпеки;

• уникнути витрат на зайві заходи безпеки, що можливі у разі 
суб’єктивної оцінки ризиків;

• надати допомогу в плануванні і здійсненні захисту на всіх ста-
діях життєвого циклу інформаційних систем;

• забезпечити проведення робіт в короткі терміни;
• подати обґрунтування вибору заходів протидії;
• оцінити ефективність контрзаходів, порівняти різні варіанти їх.
Визначення меж дослідження. У процесі виконання робіт мають 

бути встановлені межі дослідження. Для цього слід виділити ресурси 
інформаційної системи, щодо яких надалі будуть зроблені оцінки ри-
зиків. При цьому необхідно розділити ці ресурси і зовнішні елементи, 
з якими здійснюється взаємодія. Ресурсами можуть бути засоби об-
числювальної техніки, програмне забезпечення, дані. Прикладами 
зовнішніх елементів є мережі зв’язку та інші засоби.

Побудова моделі інформаційної технології. При побудові моделі 
слід враховувати взаємозв’язки між ресурсами. Наприклад, вихід із 
ладу якогось устаткування може призвести до втрати даних або ви-
ходу з ладу іншого критично важливого елемента системи. Подібні 
взаємозв’язки визначають основу побудови моделі організації з огляду 
на інформаційну безпеку.
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Цю модель, відповідно до пропонованої методики, будують такі: 
для виділених ресурсів визначають їх цінність огляду як на асоційо-
вані з ними можливі фінансові втрати, так і на зниження репутації 
організації, дезорганізацію її діяльності, нематеріальні збитки від 
розголошування конфіденційної інформації і т. д. Потім описують 
взаємозв’язки ресурсів, визначають загрози безпеці й оцінюють ві-
рогідність їх реалізації.

Вибір контрзаходів. На основі побудованої моделі можна обґрун-
товано вибрати систему контрзаходів, які знижують ризики до допусти-
мих рівнів і мають найбільшу цінову ефективність. Частиною системи 
контрзаходів є рекомендації щодо проведення регулярних перевірок 
ефективності системи захисту.

Управління ризиками. Підвищені вимоги до інформаційної безпеки 
припускають відповідні заходи на всіх етапах життєвого циклу інформацій-
них технологій. Планують ці заходи після закінчення етапу аналізу ризиків 
і вибору контрзаходів. Обов’язковою складовою частиною цих планів є 
періодична перевірка відповідності існуючого режиму інформаційної без-
пеки політиці безпеки, сертифікації інформаційної системи (технології) 
на відповідність вимогам певного стандарту безпеки.

Оцінка досягнутої захищеності. На завершення треба визначити міру 
гарантування безпеки інформаційного середовища замовника з оцінкою, 
на основі якої можна довіряти інформаційному середовищу об’єкта. Цей 
підхід припускає, що таке гарантування пов’язане з великими зусиллями 
при оцінювані безпеки. Адекватність оцінки можлива при:

• залученні до процесу оцінювання якомога більшої кількості 
елементів інформаційного середовища об’єкта замовника;

• досягнення певного рівня захищеності за рахунок використання 
при проектуванні системи гарантування безпеки більшої кіль-
кості проектів і описів деталей виконання;

• суворості робіт, яка полягає у застосуванні більшої кількості 
інструментів пошуку і методів виявлення менш очевидних слаб-
ких місць або на зменшення вірогідності їх наявності.

Методологія аналізу ризиків. Мета процесу оцінювання ризиків 
полягає у визначенні їх характеристик в інформаційній системі та її 
ресурсах. На основі таких даних вибирають необхідні засоби управління 
інформаційною безпекою.

Процес оцінювання ризиків складається з кількох етапів:
• опис об’єкта і заходів захисту;
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• ідентифікація ресурсу та оцінювання його кількісних показників 
(визначення потенційної негативної дії на бізнес);

• аналіз загроз інформаційній безпеці;
• оцінювання слабких місць;
• оцінювання існуючих і перспективних засобів гарантування 

інформаційної безпеки;
• оцінювання ризиків.
Ризик – це небезпека, якій може піддаватися система і організація, 

що використовує її. Він залежить від:
• показників цінності ресурсів;
• вірогідності завдання збитку ресурсам (що виражається через 

вірогідність реалізації загроз для ресурсів);
• ступеня легкості, від якого системи захисту вразливості можуть 

бути використані при виникненні загроз;
• існуючих або планованих засобів забезпечення інформаційної 

безпеки.
Обчислюють ці показники математичними методами, що мають 

такі характеристики, як обґрунтування і параметри точності.
Побудова профілю захисту. На цьому етапі розробляють план 

проектування системи захисту інформаційного середовища замов-
ника; оцінюють доступні засоби, здійснюють аналіз і планують 
розроблення й інтеграцію засобів захисту (рис. 1.9). Необхідним 
елементом роботи є наявність у замовника допустимого ризику 
об’єкта захисту.

Роботу з побудови плану захисту об’єкта починають з побудови 
профілю захисту цього об’єкта. При цьому частина цієї роботи вже 
була виконана при проведенні аналізу ризиків.

Формування організаційної політики безпеки. Перш ніж пропо-
нувати будь-які технічні рішення за системою інформаційної безпеки 
об’єкта, слід розробити для нього політику безпеки.

Власне організаційна політика безпеки описує порядок надання 
й використання прав доступу користувачів, а також вимоги звітності 
користувачів про свої дії з питань безпеки.

Система інформаційної безпеки (СІБ) об’єкта ефективна тоді, коли 
вона надійно підтримує виконання правил політики безпеки, і навпаки. 
Кроками побудови організаційної політики безпеки є:

• внесення до опису об’єкта автоматизації структури цінності і 
проведення аналізу ризиків;
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• визначення правил будь-якого процесу користування цим ви-
дом доступу до ресурсів об’єкта автоматизації, що мають цей 
ступінь цінності.

Організаційну політику безпеки оформляють у вигляді документа, 
який узгоджують із замовником, затверджують.

Формулювання цілей безпеки об’єкта. Деталізований опис загаль-
ної мети побудови системи безпеки об’єкта замовника виражається 
сукупністю чинників або критеріїв, які уточнюють мету. Сукупність 
чинників є основою визначення вимог до системи (вибір альтернатив). 

1.2. структура та індикатори Економічної бЕзпЕки підприємства

порушник

загрози

вразливості сзі

система захисту 
інформації (сзі)

інформаційні 
ресурси (ір)

Цінність ір інфор-
мації (сзі)

ризик

висновок

Рвтрат

модель порушника: 
розробляється за участю служби безпеки
повний перелік загроз:
використовуються типові та специфічні для органі-
зації загрози інформаційної безпеки
оцінка ймовірності виникнення загрози:
розробляються аналітично на основі переліку за-
гроз та моделі порушника

повний перелік вразливих місць сзі:
розробляється аналітично з використанням інстру-
ментальних досліджень
Фактичний стан сзі

імовірність реалізації загрози

Електронні або паперові інформаційні ресурси

оцінка потенційно можливої шкоди у разі реаліза-
ції загрози

імовірність матеріальних втрат приймаємо рівною 
імовірності реалізації загрози як найгірший випадок

оцінка ризику в інформаційній системі для катего-
рії інформації (використовується в подальшому як 
основний критерій)

підсумкова оцінка ризику в інформаційній системі

Рис. 1.9. Можливий алгоритм оцінювання інформаційних ризиків

Рзагроз

Рреал
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Чинники безпеки можна поділити на технологічні, технічні й органі-
заційні.

Визначення функціональних вимог безпеки. Функціональні ви-
моги профілю захисту визначають з добре відомими, відпрацьованими 
і узгодженими функціональними вимогами безпеки. Всі вимоги до 
функцій безпеки можна поділити на два типи: управління доступом 
до інформації і управління потоками інформації.

На цьому етапі потрібно правильно визначити для об’єкта компо-
ненти функцій безпеки. Компонент функції безпеки описує певний набір 
вимог безпеки – найменший вибраний набір вимог безпеки для введення 
у профіль захисту. Між компонентами можуть існувати залежності.

Вимоги гарантії досягнутої захищеності. Структура вимог гаран-
тії аналогічна структурі функціональних вимог і охоплює класи, групи, 
компоненти й елементи гарантій, а також рівні гарантії. Класи і групи 
гарантування відображають такі питання, як розроблення, управління 
конфігурація, робоча документація, підтримка етапів життєвого циклу, 
тестування, оцінка уразливості та ін.

Вимоги гарантування захисту виражаються оцінкою функцій служби 
інформаційної безпеки об’єкта. Таку оцінку роблять на рівні окремого 
механізму захисту, що дає змогу визначити здатність відповідної функції 
безпеки протистояти ідентифікованим загрозам. Залежно від відомого по-
тенціалу нападу сила функції захисту визначається, наприклад, категоріями 
“базова”, “середня”, “висока”.

Потенціал нападу визначають за допомогою експертизи можливос-
тей, ресурсів і мотивів нападаючого. Пропонується використовувати 
зведення рівнів гарантованості захисту. Рівні гарантії мають ієрархічну 
структуру, де кожен наступний рівень надає гарантії і включає всі ви-
моги попереднього.

Формування переліку вимог. Перелік вимог до системи інформацій-
ної безпеки, ескізний проект, план захисту (далі – технічна документація, 
ТД) – це вимоги безпеки інформаційного середовища об’єкта замовника, 
які можуть містити посилання на відповідний профіль захисту, а також 
чітко сформульовані вимоги.

У загальному вигляді ТД передбачає:
• уточнення функцій захисту;
• вибір архітектурних принципів побудови системи інформаційної 

безпеки;
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• розроблення логічної структури системи інформаційної безпеки 
(чіткий опис інтерфейсів);

• уточнення вимог функцій забезпечення гарантоздатності сис-
теми інформаційної безпеки;

• розроблення методики і програми випробувань на відповідність 
сформульованим вимогам.

Оцінка досягнутої захищеності. На цьому етапі оцінюють рівень 
гарантування безпеки інформаційного середовища об’єкта автоматизації 
на основі оцінки, за якої після виконання рекомендованих заходів можна 
довіряти інформаційному середовищу об’єкта.

Базові положення цієї методики припускають, що ступінь гаран-
тування залежить від ефективності зусиль, докладених до оцінювання 
безпеки. Збільшення цих зусиль означає:

• значну кількість елементів інформаційного середовища об’єкта, 
що беруть участь у процесі оцінювання;

• розширення типів проектів і описів деталей виконання під час 
проектуванні системи гарантування безпеки;

• суворість проведення робіт, яка полягає у застосуванні більшої 
кількості інструментів пошуку і методів виявлення менш очевидних 
слабких місць або зменшення вірогідності їх наявності.

Загалом розглянута вище методика дає змогу оцінити або пере-
оцінити поточний стан інформаційної безпеки підприємства, виробити 
рекомендації щодо її гарантування (підвищення), знизити потенційні 
втрати підприємства (організації) підвищенням стійкості функціону-
вання корпоративної мережі, розробити концепцію і політику безпеки 
підприємства, а також запропонувати плани захисту його конфіденцій-
ної інформації, що передається відкритими каналами зв’язку, захисту 
інформації підприємства від умисного спотворення (руйнування), не-
санкціонованого доступу до неї, її копіювання або використання.

1.2.7.  Безпека підприємства в екологічній сфері
Безпека підприємства в екологічній сфері – це захист від руйнів-

ного впливу природних, техногенних чинників і наслідків господарської 
діяльності підприємства. Повені, землетруси, смерчі, зсуви ґрунту, лавини 
можуть завдати величезної шкоди майну підприємства, здоров’ю праців-
ників. На практиці передбачити природні катастрофи неможливо, однак 
потрібно вжити всіх заходів, щоб наслідки стихійних лих були мінімаль-
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ними для підприємства. Техногенні катастрофи виникають унаслідок ви-
користання фізично зношених основних засобів, непланованого вимкнен-
ня електроенергії або через низьку кваліфікацію і безвідповідальність 
працівників. Екологічні збитки можуть істотно впливати на фінансовий 
стан фірми. Наприклад, такі події, як судовий позов за порушення еколо-
гічного законодавства, аварія з екологічними наслідками на підприємстві, 
спричинюють збитки, які належать до категорії фінансово-екологічних 
і вимірюються у грошовій формі. Екологічні збитки внаслідок втрати 
здоров’я працівниками фірми, скорочення обсягів виробництва та реа-
лізації продукції впливають на фінансовий стан фірми дещо повільніше. 
Такі екологічні збитки, як страждання людей унаслідок втрати здоров’я, 
не можуть бути виміряні у грошовій формі. Компенсацію за них визна-
чають суб’єктивно. Екологічні збитки фірми можуть бути непокритими 
або покритими частково. Це вагоме джерело небезпеки для організації.

У результаті господарської діяльності саме підприємство може стати 
джерелом небезпеки для навколишнього середовища. До внутрішніх 
чинників, які погіршують його екологічну безпеку, належать: помилки, 
допущені на стадії проектування нових виробів, шкідливих для здоров’я 
людей, а також на стадії розроблення і впровадження нових технологій; 
штрафи за забруднення довкілля та незаконно створені звалища тощо.

Екологічна складова полягає в дотриманні чинних екологічних норм, 
мінімізації втрат від забруднення навколишнього природного середовища.

Проблему гарантування екологічної безпеки суспільства від суб’єктів госпо-
дарювання, що здійснюють виробничо-комерційну діяльність, можна вирішити 
тільки розробленням і ретельним дотриманням національних (міжнародних) 
норм гранично допустимої концентрації (ГДК) шкідливих речовин, які потра-
пляють у навколишнє середовище, а також дотриманням екологічних параметрів 
продукції, що виготовляється. Підприємства-продуценти добровільно не будуть 
цього робити, бо такі заходи потребують додаткових витрат на очисні споруди 
та на відповідні ефективні екологічно чисті технології. Єдиним чинником, що 
спонукає підприємства до належної екологізації виробництва, є застосування 
відчутних штрафів за порушення національного екологічного законодавства.

Сутність процесу гарантування екологічної безпеки підприємства 
можна виразити у вигляді такої функції:

        F(Z, Q, m) → min,    (1.36)
де Z – витрати на заходи дотримання екологічних норм; Q – втрати 

від штрафних санкцій за порушення екологічних норм; m – втрати від 
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закриття для продукції підприємства ринків інших держав з більш 
жорсткими нормами екологічної чистоти товарів.

При цьому індикаторами екологічної складової економічної безпеки 
є, з одного боку, нормативи ГДК шкідливих речовин, установлені на-
ціональним законодавством, а з другого – аналіз ефективності заходів 
забезпечення такої екологічної складової.

Відповідно до загальних стратегічних рекомендацій, опрацьованих 
за результатами аналізу карти розрахунку ефективності здійснюваних за-
ходів, планують комплекс заходів для забезпечення екологічної складової 
економічної безпеки в майбутньому. Такий план є частиною загального 
плану (програми) забезпечення належного рівня економічної безпеки. 
Він має вигляд логічного сценарію здійснення необхідного комплексу за-
ходів у календарній послідовності з доданням розрахунку ефективності 
практичного здійснення цих заходів.

Алгоритм процесу забезпечення екологічної складової економічної 
безпеки передбачає такі послідовні дії:

1) розрахунок карти ефективності здійснюваних заходів для забез-
печення екологічної складової економічної безпеки за звітними 
даними про фінансово-господарську діяльність підприємства 
(організації);

2) аналіз виконаних розрахунків і розроблення рекомендацій для 
підвищення ефективності здійснюваних заходів;

3) розроблення альтернативних сценаріїв реалізації запланованих 
заходів;

4) вибір пріоритетного сценарію на основі порівняння розрахунків 
ефективності запланованих;

5) подання вибраного планового сценарію у складі загального 
плану гарантування економічної безпеки в підрозділи, які здій-
снюють функціональне планування фінансово-господарської 
діяльності підприємства (організації);

6) практичне здійснення запланованих заходів у процесі діяльності 
відповідного суб’єкта господарювання.

Індикаторами екологічної складової економічної безпеки (табл. 1.2) 
є, з одного боку, нормативи ГДК шкідливих речовин, установлені на-
ціональним законодавством, а з другого – аналіз ефективності заходів 
забезпечення такої екологічної складової. 
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Таблиця 1.2
Показники безпеки підприємств в екологічній сфері

№
пор. Показники Розрахункові

формули

Граничні
значення

показників
Умовні позначення

1 Коефіцієнт
безпечності 
продукції 

(Кб.п)

Кб.п = —— 
Пп.с 
Пп

1

Пп.с. – вартість серти-
фікованої продукції, грн.;
Пп – обсяг промислової 

продукції, грн.
2 Коефіцієнт

“екологічного
баласту” (Ке.б)

Ке.б = —— 
Вутил 
Ввам

До
 зменшен-

ня

Вутил – вартість утилізації, 
знешкодження, розміщення 
відходів виробництва, грн.;
Ввал – валові витрати під-
приємства, грн.

3 Коефіцієнт
раціонального 
використання
відходів (Кр.в.в)

Кр.в.в = —— 
Взв.в 
Ввіз

1

Ввал – вартість зворотних 
відходів за цінами пов-
ноцінної сировини, грн.; 
Ввід – вартість відходів, грн.

4 Рентабельність 
продукції з від-

ходів 
(Рпр.від)

Рпр.від = 

—— . 100%
Вр.в 
С

До
зростання

Прв – прибуток від реаліза-
ції продукції, виго-товленої 
з відходів, грн.;
С – собівартість виробництва 
продукції з відходів, грн. 

5 Штрафи за 
порушення 
природо-

охоронного 
законодавства

Відсутні

6 Коефіцієнт 
забруднення 
середовища 

(Кз)

Кз = —— 
Век.зб 
Ввал

До
 зменшен-

ня

Век.зб – вартість екологічних 
зборів, грн.; Ввал – валові 
витрати підприємства, грн. 

Проблему екологічної безпеки суспільства від суб’єктів господа-
рювання, що здійснюють виробничо-комерційну діяльність, можна 
вирішити тільки через розроблення і ретельне дотримання національ-
них (міжнародних) норм ГДК шкідливих речовин, які потрапляють у 
навколишнє природне середовище, а також дотримання екологічних 
параметрів продукції, що виготовляється. 

Рівень екологічної безпеки підприємства може бути визначений 
як середнє рівнів окремих його факторів: пошкодження ландшафту, 
енергетичне забруднення середовища, утворення смітників з відходів 

тЕма 1. основи Економічної бЕзпЕки підприємства



71Економічна бЕзпЕка підприємств

виробництва, забруднення водного і повітряного середовищ. Для цьо-
го спочатку розраховують середній рівень деструктивного впливу за 
окремими складовими:

 
Уд.в = — (kл — + kе — + kсм —– + kф.в —– + kвз —–) ,1 

5
Sл 
S

Sз 
S

Sсм 
S

Zфв 
Zг.в

Zn 
Zг.n

  (1.37)

де S –територія, яку використовує підприємство; Sл – площа пошко-
джень ландшафту; Sз – площа енергетично забрудненої території; Sсм – пло-
ща, зайнята під смітники; Zфв – фактична концентрація забруднювальних 
речовин у воді; Zг.в – гранична концентрація забруднювальних речовин у 
воді; Zг.n – гранична концентрація забруднюючих речовин у повітрі; k – ко-
ефіцієнт, що враховує ступінь пошкодження ландшафту (kл); інтенсивність 
енергетичного забруднення (kе), небезпека речовин у відходах (kсм), у воді 
(kл), у повітрі (kn).

Розрізняють:
• абсолютну екологічну безпеку (Уе.б = 0);
• нормальну екологічну безпеку (Уе.б ≤ 0,25);
• нестабільний екологічний стан (0,25 < Уе.б ≤ 0,50);
• критичний рівень екологічної безпеки (0,50 < Уе.б ≤ 0,75);
• екологічну кризу (Уе.б > 0,75).

1.2.8.  Безпека підприємства у силовій сфері
Силова безпека підприємства (СБП) полягає у захисті фізичної 

особи від загроз її життю, здоров’ю та матеріальному благополуччю, а 
також захист майна підприємства від кримінальних посягань. Силова 
складова полягає в забезпеченні фізичної безпеки працівників фірми 
(насамперед керівників) і збереженні її майна. До основних негативних 
впливів на цю складову належать фізичні й моральні впливи на конкрет-
них особистостей (особливо на керівництво та провідних спеціалістів) з 
метою заподіяти шкоду їх здоров’ю та репутації, що становить загрозу 
нормальній діяльності їх підприємства.

Негативні впливи, що завдають шкоди майну підприємства, несуть 
загрозу зниження вартості його активів і втрати економічної незалеж-
ності (дезінформація, знищення інформації). 

Причинами цих негативних явищ є:
• нездатність підприємств-конкурентів досягти переваг корек-

тними методами ринкового характеру, тобто за рахунок під-
вищення якості власної продукції, зниження поточних витрат 
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на виробництво (діяльність), удосконалення маркетингових 
досліджень ринку тощо;

• кримінальні мотиви одержання злочинними юридичними (фізич-
ними) особами доходів через шантаж, шахрайство або крадіжки;

• некомерційні мотиви посягань на життя та здоров’я керівників і 
працівників підприємства (організації), а також на майно фірми.

Протидією цим негативним впливам повинна займатися служба 
охорони. Її обов’язок – забезпечувати фізичний захист керівництва 
підприємства, організовувати пропускний режим, здійснювати охорону 
приміщень, ліній зв’язку й устаткування. 

На практиці за СБП відповідає служба охорони, яка здійснює фізич-
ний захист керівників підприємства, організовує пропускний режим, 
охороняє будинки, приміщення, лінії зв’язку та обладнання, захищає 
інформацію від несанкціонованого доступу, забезпечує режим секрет-
ності документів і матеріалів в (табл. 1.3).

Таблиця 1.3
Показники силової безпеки підприємства

№
з/п Показники Розрахункові

формули

Граничні
значення

показників
Умовні позначення

1
Коефіцієнт

транспортної
безпеки (Кт.б)

Кт.б = —— 
Вв.ц.т 
Ввал

0

Вв.ц.т – вартість викра-
дених цінностей при 
транспортуванні, грн. 
Ввал – валові витрати 

підприємства, грн.

2

Кількість осіб, 
звільнених з роботи 

за крадіжку чи 
спробу знищення 

майна

Відсутні

3 Рівень інженерно – 
технічного захисту

Середній,
високий

4

Коефіцієнт за-
хищеності майна та 
персоналу підпри-

ємства (Кзах)

Кзах = 

—— . 100%
Вох 
Пч

>15%
Вох – витрати на охоро-

ну бізнесу, грн.
Пч – чистий прибуток 

підприємства, грн.

  
Рівень силової складової економічної безпеки підприємства можно 

також визначити за оцінкою ймовірності реалізації загроз для цілісності 
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майна та фізичної безпеки працівників підприємства (табл. 1.4).
Розглянемо принципову схему організації силової складової еко-

номічної безпеки. Аналіз загроз негативних впливів за цією силовою 
складовою до причин їх виникнення передбачає:

1.  Аналіз рівня організації силової складової економічної безпеки 
за напрямами, ресурсами, виконавцями, взаємодією та ефектив-
ністю витрат.

Таблиця 1.4
Рівень силової складової економічної безпеки підприємства

Рівень 
безпеки Умови

Високий
Р ≤ 0,0001

Пм.в ≈ Рз

Р ≤ 0,001
Вд < Пм.в ≤ У

Р ≤ 0,01
Пч < Пм.в ≤ Вд

Р ≤ 0,1
Пм.в ≤ Пч

Середній
0,0001 < Р ≤

≤ 0,001
Пм.в ≈ Рз

0,001 < Р ≤ 
0,01 Вд < Пм.в 

≤ У

0,01 < Р ≤ 0,1
Пч < Пм.в ≤ Вд

0,1 < Р ≤ 0,2
Пм.в ≤ Пч

Низький
Р > 0,001
Пм.в ≈ Рз

Р > 0,01
Вд < Пм.в ≤ У

Р > 0,1
Пч < Пм.в ≤ Вд

Р > 0,2
Пм.в ≤ Пч

Примітка: Р – імовірність витрат; Пм.в – величина можливих втрат; Рз – власні 
засоби підприємства; В – виторг від реалізації продукції; Вд – валовий дохід; Пч – 
чистий прибуток.

2.  Прогнозування можливих негативних впливів та очікуваної 
шкоди від них.

3.  Розроблення рекомендованого комплексу заходів для запобігання 
можливим негативним впливам.

4.  Планування бюджету на використання рекомендованого комп-
лексу заходів і розрахунок очікуваної ефективності від його 
реалізації.

5.  Планування підбору і спеціального навчання відповідного пер-
соналу.

6.  Оперативне планування реалізації пропонованих заходів за 
ресурсами та виконавцями.

Схему забезпечення силової складової економічної безпеки з ви-
окремленням послідовно виконуваних робіт зображено на рис. 1.10.

Названі спонукальні мотиви можуть зумовити спроби негативно-
го впливу (фізичного і морального характеру) на працівників фірми. 
Спроби фізичного усунення керівників, вищих менеджерів і головних 
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спеціалістів спричинюються переважно зіткненням комерційних інтер-
есів підприємств (організацій)-конкурентів, конфліктами керівництва 
підприємства (організації) з кримінальними організаціями (особами), а 
також політичними мотивами. Спроби морального тиску на працівників 
тієї чи тієї фірми, як правило, робляться з метою змусити їх учини-
ти дії, що завдаватимуть шкоди економічній безпеці та ефективному 
розвитку фірми. Чинити такі дії можуть представники кримінальних 
структур, корумповані чиновники служб безпеки та податкових служб 
або спеціально найняті для цього люди й організації.

Аналіз загроз негативних впливів за силовою 
складовою економічної безпеки залежно від причин 

їх виникнення

Аналіз рівня забезпечення силової складової економічної безпеки 
за напрямами, ресурсами, виконавцями, взаємодії та ефективніс-

тю витрат

Прогнозування можливих негативних впливів та очікуваної 
шкоди від них

Планування підбору і спеціального навчання відповідного пер-
соналу

Розроблення рекомендованого комплексу заходів для 
запобігання можливим негативним впливам

Планування бюджету на виконання рекомендованого  
комплексу заходів і розрахунок очікуваної ефективності від його 

реалізації

Оперативне планування реалізації пропонованих заходів за ре-
сурсами та виконавцями

Практична робота із забезпечення силової складової еконо-
мічної безпеки

Рис. 1.10. Загальна принципова схема забезпечення силової складової 
економічної безпеки [46]

До негативних дій щодо силової складової економічної безпеки-
належать:

1) фізичні й моральні впливи особистого спрямування (проти кон-
кретної особистості); 
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2) негативні дії, спрямовані на те, щоб завдати шкоди майну, зо-
крема, загрози зменшення активів підприємства (організації) і 
втрати ним (нею) фінансової незалежності; 

3) негативний вплив на інформаційне середовище суб’єкта госпо-
дарювання (так зване промислове шпигунство) (табл. 1.5).

Таблиця 1.5
Основні види діяльності служб підприємства (організації) з 

метою гарантування силової складової його (її) безпеки 
Вид діяльності Напрям діяльності Підрозділ фірми

Гарантування фізичної 
і моральної безпеки 
співробітників

Охорона співробітників,   зби-
рання інформації та превентивні 
дії з метою запобігання загрозі 
безпеки

Служба безпеки
Інформаційно-
аналітичний підроз-
діл

Гарантування безпеки 
майна і капіталів під-
приємства (організації)

Охорона майна (будівель, спо-
руд, устаткування, транспорту)
Охорона перевезень
Страхування майна та ризиків
Гарантування безпеки інвесту-
вання

Служба безпеки
Фінансова служба

Безпека інформаційно-
го середовища фірми

Захист від промислового шпи-
гунства
Збирання інформації про зо-
внішнє середовище бізнесу

Служба безпеки
Інформаційно-
аналітичний підроз-
діл

Забезпечення сприят-
ливого зовнішнього 
середовища бізнесу

Превентивні дії щодо запобіган-
ня загрозам
Робота з громадськістю та пре-
сою
Політика лобіювання

Вище керівництво 
фірми
Служба зв’язків з 
громадськістю
Служба безпеки

1.2.9.  Ринкова складова економічної  безпеки 
підприємства

Ринкова складова економічної безпеки підприємства (РБП) – це 
захист від неефективно обраної моделі поведінки на ринку, помилок 
у товарній збутовій політиці, політиці ціноутворення, виготовлення 
неконкурентоспроможної продукції.Ця складова економічної безпеки 
характеризує ступінь відповідності внутрішніх можливостей розвитку 
підприємства зовнішнім можливостям, які генеруються ринковим серед-
овищем. Про ослаблення ринкової безпеки свідчать:
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• зменшення частки ринку, яку займає підприємство;
• ослаблення конкурентних позицій і спроможності протидіяти 

конкурентному тиску;
• зниження адаптаційних можливостей підприємства до змін си-

туації на ринку, відставання від вимог ринку і т. ін.
За ринкову складову безпеки на підприємстві має відповідати служ-

ба маркетингу. Ця складова відображає рівень відповідності внутрішніх 
виробничих можливостей підприємства зовнішнім, які формуються в 
ринковому середовищі, тобто наскільки науково-дослідна робота, ви-
робнича і збутова діяльність відповідають запитам ринку і конкретним 
потребам споживачів.

Значущість РБП полягає в тому, що вона відповідає за доведення 
виготовленої продукції до конкретного споживача. Відомо, що всі 
зусилля з виробництва будуть зведені нанівець, якщо продукція не 
буде продана.

 Неузгоджена робота маркетологів, дизайнерів, конструкторів, 
економістів, фінансистів, низька якість виготовленої продукції, не-
вчасне реагування на зміну кон’юнктури ринку, неефективна збу-
това мережа, низький рівень культури підприємства – це чинники 
внутрішнього середовища, які створюють загрозу ринковій безпеці 
підприємства.

Зовнішній чинник – це неконтрольоване підприємством середови-
ще, яке складається з покупців, посередників, конкурентів, фінансових 
установ, рекламних агентств, митних і податкових організацій.

На ринкову безпеку впливають: нечесні дії конкурентів, рівень 
платоспроможності покупців, часті зміни податків, курсу валют, по-
літична ситуація в країні і світі.

Що більше уваги приділяє підприємство вивченню навколишньо-
го середовища, стежить за ним, аналізує всі зміни, то швидше можна 
передбачити небезпеку, вигідніше використати внутрішні можливості, 
прибутковіше вести бізнес.

Розгляньмо детальніше показники безпеки підприємства на ринку.
Коефіцієнт ринкової віддачі активів

    Кр.в = — , до зростання,
Пч 
А   (1.38)

де Пч – чистий прибуток підприємства, грн.; А – активи підпри-
ємства, грн.
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Конкурентоспроможність продукції (послуг)

   Квир = —— , максимально близько 1,
Цвир 
Цетал

 (1.39)

де Цвир – ціна виробу підприємства, грн.; Цетал – ціна еталонного 
виробу, грн.

Частка фірми на ринку

    Кч.р = ——– , до зростання,
Пч 

ОПгал  
 (1.40)

де Пч – чистий прибуток підприємства, грн.; ОПгал – обсяг продажу 
галузі, грн.

Коефіцієнт інноваційних витрат

    Кін.в = —— , до зростання,
Він 
Ввал

  (1.41)

де Він – інноваційні витрати підприємства, грн.; Ввал – валові ви-
трати підприємства, грн.

Ритмічність збуту
 

  
Д = 1 – ————— , максимально близько 1,

ОПпл – ОПф 
ОПпл   

(1.42)

де ОПпл – плановий обсяг продажу за і-й період, грн.; ОПф – фак-
тичний обсяг продажу за той самий період, грн.

Коефіцієнт ефективності рекламної політики підприємства/ор-
ганізації

    Кф.р = —— , > 15%,
Врекл 
ВП    (1.43)

де Врекл – витрати на рекламу, грн.; ВП – валовий прибуток, грн. 

1.2.10.  Інтерфейсна складова економічної  безпеки 
підприємства

Інтерфейсна складова характеризує надійність взаємодії з еконо-
мічними контрагентами. Економічній безпеці підприємства становлять 
загрозу можливі непередбачені зміни умов взаємодії (навіть до розриву 
відносин) з економічними контрагентами: постачальниками, торговими 
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і збутовими посередниками, інвесторами, споживачами і т. ін. Відпо-
відальність за цю складову безпеки несе також служба маркетингу.

Рівень економічної безпеки визначають у такій послідовності:
1. Перевести у відносні оцінки показники рівнів кожної зі складових 

економічної безпеки за такою формулою:

     Оі = —— ni ,
1 
Nі  

  (1.44)

де Oi – відносні оцінки і-ої складової економічної безпеки; Ni – 
кількість рівнів і-ої функціональної складової; ni – номер рівня і-ої 
функціональної складової, обчисленої від найбільш несприятливого 
з них включно (наприклад, розрізняють 5 рівнів фінансової безпеки 
вагомістю від 1 до 5 – кризову, критичну, нестійку, нормальну та аб-
солютну ситуації)

Якщо, наприклад, підприємство має нормальний рівень фінансової 
безпеки, то його відносну оцінку визначають за формулою

Оф = — . 4 = 0,8.1 
5

2. Визначити вагомість Ві  для кожної зі складових економічної без-
пеки.

3. Обчислити інтегральну оцінку економічної безпеки як серед-
ньозважену складових. Що ближче вона до одиниці, то вище рівень 
економічної безпеки. Аналіз окремих складових дасть змогу уточнити 
джерела загроз для підприємства.

Отже, аналіз і оцінювання рівнів складових економічної безпеки є 
основою для розроблення комплексу заходів протидії загрозам та підви-
щення рівня економічної безпеки підприємства і, відповідно, розширення 
його адаптаційних можливостей до змін умов господарської діяльності, 
створення умов стабільного функціонування і розвитку.
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ЗАПИТАННя ДЛя САМОКОНТРОЛю

1. Що таке економічна безпека?
2. Які є види заходів безпеки?
3. Що таке загрози економічної безпеки?
4. Які є види загроз?
5. Що таке економічні загрози?
6. Що таке фізичні загрози?
7. Що таке психологічно-інформаційні загрози?
8. Які є джерела загроз?
9. Що таке індикатори економічної безпеки фірми?
10. Що таке безпека підприємства у фінансовій сфері?
11. Які показники дають можливість оцінити фінансову безпеку підпри-

ємства?
12. Що таке безпека підприємства у техніко-технологічній сфері?
13. Які показники дають можливість оцінити техніко-технологічну без-

пеку підприємства?
14. Що таке безпека підприємства у кадровій сфері і на чому вона базу-

ється?
15. Які показники дають можливість оцінити кадрову безпеку підпри-

ємства?
16. Що таке безпека підприємства у інформаційній сфері?
17. Які показники дають можливість оцінити інформаційну безпеку під-

приємства?
18. Що таке безпека підприємства у політико-правовій сфері?
19. Які показники дають можливість оцінити політико-правову безпеку 

підприємства?
20. Що таке безпека підприємства у екологічній сфері?
21. Які показники дають можливість оцінити екологічну безпеку під-

приємства?
22. Що таке безпека підприємства у силовій сфері?
23. Які показники дають можливість оцінити силову безпеку підпри-

ємства?
24. Що таке ринкова безпека підприємства?
25. Які показники дають можливість оцінити ринкову безпеку підпри-

ємства?
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ТЕСТИ

1. Економічна безпека підприємства – це:
а)  стан захищеності особи, суспільства, держави від зовнішніх і вну-

трішніх небезпек та загроз;
б)  стан захищеності життєво важливих і законних інтересів підпри-

ємства від зовнішніх і внутрішніх загроз у різних протиправних 
формах;

в)  стан та здатність економічної системи протистояти небезпеці руй-
нування її оргструктури і статусу, а також перешкодам у досягненні 
цілей розвитку;

г)  захищеність його потенціалу від негативної дії зовнішніх і внутріш-
ніх чинників, прямих або непрямих економічних загроз, а також 
здатність суб’єкта до відтворення.

2. Заходи безпеки є таких видів:
а) загальні та спеціальні;
б) прості та складні;
в) наукові та технічні;
г) загально прийняті та специфічні.

3. Загроза економічній безпеці – це:
а)  дія дестабілізуючих природних факторів, що спричиняє реальні 

втрати для організації;
б)  порушення законів та норм, які спричиняють потенційні або реальні 

втрати для організації;
в)  дія дестабілізуючих природних факторів і/або суб’єктивних, 

пов’язаних з недобросовісною конкуренцією та порушення зако-
нів та норм, що може спричинити потенційні або реальні втрати 
для організації;

г) вірна відповідь відсутня.

4. Джерелами негативних впливів на економічне безпеку підпри-
ємства можуть бути:

а) свідомі дії окремих посадових осіб і суб’єктів господарювання;
б) несвідомі дії окремих посадових осіб і суб’єктів господарювання;
в) збіг об’єктивних обставин;
г) усі відповіді вірні.

5. Чинники, що формують відповідний рівень економічної безпеки 
підприємства:

а) стабільний попит на продукцію;
б) надійність постачальників;
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в) зовнішня конкуренція;
г) вірні відповіді а, б;
д) усі відповіді вірні.

6. За наслідками загрози економічній безпеці поділяються на:
а) локальні та глобальні;
б) загальні та локальні;
в) значні та незначні;
г) незначні та катастрофічні.

7. За ймовірністю виникнення загрози економічній безпеці поді-
ляються на:

а) реальні та потенційні;
б) прогнозовані та не прогнозовані;
в) явні та приховані;
г) відповіді а, б.

8. Мета протиправних дій стосовно продукції:
а) відвертий терор;
б) завдання серйозного морального і матеріального збитку;
в) порушення на тривалий час нормального функціонування;
г) усі відповіді вірні.

9. Фізичні загрози – це:
а) крадіжки;
б) економічне шпигунство;
в) виведення із ладу обладнання;
г) вірні відповіді а, б;
д) вірні відповіді а, в;
е) усі відповіді вірні.

10. Конкуренти – фірми, компанії та інші організації, які:
а) займаються аналогічною діяльністю;
б) використовують одні й ті самі комунікації;
в) відчувають потребу у фахівцях, що працюють в банку, фірмі;
г) вірні відповіді а, в;
д) усі відповіді вірні.

11. До об’єктів, предметів захисту від потенційних загроз і проти-
правних посягань належать:

а) персонал;
б) грошові кошти;
в) матеріальні засоби;
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г)  інформаційні ресурси з обмеженим доступом, що становлять служ-
бову та комерційну таємницю;

д) усі відповіді вірні;
е) вірні відповіді б, в, г.

12. До внутрішніх загроз і дестабілізуючих чинників належать:
а)  протиправна діяльність приватних осіб, що займаються промисло-

вим шпигунством;
б)  дії або бездіяльність працівників підприємства, що суперечать ін-

тересам його комерційної діяльності;
в)  неспроможних ділових партнерів, раніше звільнених за різні про-

вини працівників підприємства;
г) усі відповіді вірні.

13. Чинниками, що впливають на результати господарської ді-
яльності, можуть бути:

а) стан підприємницького середовища;
б) стан конкурентів;
в) рівень життя населення;
г) відповіді а, б;
д) усі відповіді вірні.

14. Економічні загрози – це:
а) правова невизначеність економічних відносин;
б) обмеження з боку держави можливостей економічного зростання;
в) корупція;
г) усі відповіді вірні;
д) вірна відповідь відсутня.

15. Основними ознаками організованих злочинних угруповань є:
а) функціонально-ієрархічна система побудови організації;
б)  нестійкі у часі і не мають суворо регламентованих систем взаємодії 

і підлеглості;
в)  статут організації у вигляді неформальних норм поведінки, традицій, 

законів, санкцій за їх порушення;
г) вірні відповіді а, в;
д) усі відповіді вірні.

16. Конкуренція, зазвичай, виражається в таких формах як:
а) суперництво, протиборство;
б) змагання, протистояння;
в) суперництво, протистояння;
г) змагання, боротьба.
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17. Джерелами внутрішніх загроз можуть виступати:
а) керівники організації;
б) промислове шпигунство;
в) працівники фірми;
г) вірні відповіді а, в;
д) усі відповіді вірні.

18. Реалізацією спеціальних заходів безпеки займаються:
а) керівники організації;
б) працівники, для яких це є предметом діяльності і основною роботою;
в) служба безпеки організації;
г) усі відповіді вірні.

19. Державне економічне регулювання діяльності підприємства 
полягає у:

а) захисті власного товаровиробника;
б) державному замовленні на товари;
в) регулювання державної податкової політики;
г) вірні відповіді а, б;
д) усі відповіді вірні.

20. Головна мета економічної безпеки підприємства полягає в тому, 
щоб:

а) гарантувати його стабільне й максимально ефективне функціону-
вання тепер та високий потенціал розвитку в майбутньому;

б) забезпечити його фінансову стійкість та незалежність;
в) захистити його інформаційне поле та комерційну таємницю;
г) усі відповіді вірні.

21. Показники оцінки рівня економічної безпеки підприєм-
ства, що дають змогу виявити больові точки в його ді-
яльності – це:

а) механізм економічної безпеки підприємства;
б) предмет економічної безпеки підприємства;
в) загрози економічній безпеці підприємства;
г) індикатори економічної безпеки підприємства.

22. Стан захищеності особи, суспільства, держави від внутрішніх 
і зовнішніх небезпек – це:

а) безпека;
б) рівень безпеки;
в) завдання безпеки;
г) економічна безпека.
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23. Стан життєво важливих і законних інтересів підприємства від 
внутрішніх і зовнішніх загроз – це:

а) безпека на мікрорівні;
б) безпека підприємства;
в) безпека суб’єкта господарювання;
г) вірні відповіді а, б, в;
д) вірна відповідь відсутня.

24. Відповідь на запитання наскільки надійне підприємство як 
партнер в економічних відносинах, визначає рівень безпеки 
підприємства з позиції:

а) ринку;
б) ризиковості;
в) партнера у комерційних відносинах;
г) вірна відповідь відсутня.

25. Стан безпеки підприємства визначається через:
а) критерії;
б) показники (індикатори);
в) загрози;
г) об’єктивні заходи;
д) вірні відповіді а, б;
е) вірні відповіді а, в.

26. Свідомі/несвідомі дії посадових осіб і суб’єктів господарюван-
ня – це:

а) джерела негативних впливів на економічну безпеку підприємства;
б) джерела суб’єктивних впливів на економічну безпеку підприємства;
в) джерела загроз економічній безпеці підприємства;
г) вірна відповідь відсутня.

27. Головна мета економічної безпеки підприємства полягає 
в тому, щоб:

а) мінімізувати вплив партнерів на підприємство;
б) забезпечити високу фінансову ефективність роботи підприємства;
в) гарантувати правову захищеність підприємства;
г)  гарантувати стабільне і максимально ефективне функціонування 

підприємства тепер та високий потенціал розвитку в майбутньому.

28. Основними функціональними цілями економічної безпеки 
підприємства є:

а) мінімізувати вплив партнерів на підприємство;
б) забезпечити високу фінансову ефективність роботи підприємства;
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в) гарантувати правову захищеність підприємства;
г)  гарантувати стабільне і максимально ефективне функціонування 

підприємства тепер та високий потенціал розвитку в майбутньому.
д) вірні відповіді а, б;
е) вірні відповіді б, в.

29. Державне економічне регулювання діяльності підприємства, 
яке передбачає захист власного товаровиробника, регулювання 
державної податкової політики – це:

а) фактор економічної безпеки підприємства;
б)  чинник, що формує відповідний рівень економічної безпеки під-

приємства;
в) механізм впливу економічної безпеки підприємства;
г) метод і спосіб забезпечення економічної безпеки підприємства.

30. Компетентність керівництва підприємства – це:
а) фактор економічної безпеки підприємства;
б)  чинник, що формує відповідний рівень економічної безпеки під-

приємства;
в) механізм впливу економічної безпеки підприємства;
г) метод і спосіб забезпечення економічної безпеки підприємства.

31. Чинники економічної безпеки підприємства, які пов’язані з 
безпосередньою виробничою діяльністю, але істотно впливають 
на стан виробництва:

а) розкрадання;
б) шахрайство;
в) скорочення імпорту на макрорівні;
г) гарантування таємниці на науково-технічні досягнення;
д) вірна відповідь відсутня;
е) вірні відповіді а, б.

32. Заходи безпеки, які здійснює управлінський персонал для за-
побігання можливим загрозам і дотримання нормативів без-
пеки – це:

а) загальні заходи безпеки;
б) спеціальні заходи безпеки;
в) функціональні заходи безпеки;
г) об’єктивні заходи безпеки.

33. Заходи безпеки, які здійснюють працівники для припинення 
загроз конфіденційними методами і методами роботи в над-
звичайних ситуаціях – це:
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а) загальні заходи безпеки;
б) спеціальні заходи безпеки;
в) функціональні заходи безпеки;
г) об’єктивні заходи безпеки.

34. За місцем виникнення загрози економічної безпеки підпри-
ємства є:

а) об’єктивні, суб’єктивні;
б) економічні, фізичні, психологічно-інформаційні;
в) внутрішні і зовнішні;
г) катастрофічні, значні, незначні.

35. За сферами виникнення загрози економічної безпеки підпри-
ємства є:

а) об’єктивні, суб’єктивні;
б) економічні, фізичні, психологічно-інформаційні;
в) внутрішні і зовнішні;
г) катастрофічні, значні, незначні.

36. За ймовірністю настання загрози економічної безпеки підпри-
ємства є:

а) об’єктивні, суб’єктивні;
б) економічні, фізичні, психологічно-інформаційні;
в) внутрішні і зовнішні;
г) катастрофічні, значні, незначні.

37. За відношенням до людської діяльності загрози економічної 
безпеки підприємства є:

а) об’єктивні, суб’єктивні;
б) економічні, фізичні, психологічно-інформаційні;
в) внутрішні і зовнішні;
г) катастрофічні, значні, незначні.

38. Загрози, які вирізняються непереборною дією і змушують ді-
яти всупереч намірам:

а) форс-мажорні;
б) летальні;
в) суб’єктивні;
г) кримінальні.

39. Загрози, яким можна запобігти своєчасними і правильними 
діями:

а) явні;
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б) видимі;
в) приховані;
г) не форс-мажорні.

40. Небезпека від партнерських стосунків – це:
а) зовнішня небезпека;
б) видима небезпека;
в) прогнозована небезпека;
г) економічна небезпека.

41. Зовнішні чинники, що впливають на рівень економічної без-
пеки підприємства:

а) політичні;
б) науково-технічні;
в) юридичні;
г) демографічні;
д) всі відповіді вірні;
е) вірна відповідь відсутня.

42. До основних чинників ризику у сфері господарської діяльності 
підприємства можна віднести:

а) недостатній рівень дисципліни;
б) аварії і пожежі;
в) низький освітній рівень керівників 
г) всі відповіді вірні;
д) вірна відповідь відсутня.

43. Правова невизначеність економічних відносин, корупція, об-
меження доступу на ринок, підроблення продукції – це:

а) економіко-правові загрози економічної безпеки підприємства;
б) економічні загрози економічної безпеки підприємства;
в)  економічні загрози економічної безпеки підприємства у зовнішньому 

середовищі;
г) вірна відповідь відсутня.

44. Рівень економічної безпеки у фінансовій сфері характеризу-
ється ступенем:

а) прибутковості та оборотності капіталу;
б) фінансової стійкості і динаміки структури джерел фінансування;
в) здатності розраховуватися за борговими зобов’язаннями;
г) всі відповіді вірні.
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45. Оцінка стану безпеки підприємства у фінансовій сфері необ-
хідний для:

а) керівництва, власників, державних органів;
б) прокуратури щорічно;
в) працівників та злочинних угрупувань;
г) контрольно-ревізійної служби щоквартально.

46. Індикатори економічної безпеки підприємства дають змогу 
виявити:

а)  больові точки в його діяльності, визначити основні напрями і най-
більш дієві способи підвищення ефективності його роботи;

б) фінансовий-економічний стан підприємства;
в) дотримання стислих економічних норм;
г) забезпечення фінансової безпеки працівників фірми.

47. Досягнення найбільш ефективного використання корпора-
тивних ресурсів забезпечення:

а) екологічною складовою;
б) фінансовою складовою;
в) політико-правовою;
г) інформаційною складовою.

48. Показник, що характеризує ефективність витрат на їх вироб-
ництво та збут:

а) рентабельність активів;
б) рентабельність власного капіталу;
в) рентабельність продукції;
г) рентабельність акціонерного капіталу.

49. Інформаційна складова включає:
а)  збереження і розвиток інтелектуального потенціалу підпри-

ємства;
б)  ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення господарської 

діяльності підприємства;
в) забезпечення фізичної безпеки;
г) мінімізація витрат від забруднення довкілля.

50. Кількість оборотів активів підприємства за певний період – це:
а) оборотність товарно-матеріальних запасів;
б) коефіцієнт загальної ліквідності;
в) коефіцієнт забезпечення боргів;
г) оборотність активів.
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51. Негативний вплив на кадрову складову мають:
а) внутрішні загрози;
б) зовнішні загрози;
в) внутрішні та зовнішні загрози;
г) фізичні загрози.

52. Стихійне лихо, страйки, військові конфлікти – це:
а) внутрішні негативні дії;
б) зовнішні негативні дії;
в) форс-мажорні обставини;
г) вірна відповідь відсутня.

53. Відношення кількості звільнених з усіх причин до середньо 
облікової чисельності – це:

а) стабільність персоналу;
б) рівень дисципліни;
в) плинність персоналу;
г) рівень кадрової безпеки.

54. Ситуація, коли підприємству досить власних джерел форму-
вання запасів на покриття витрат – це:

а) абсолютно-фінансова стійкість і абсолютна безпека;
б) фінансова стійкість підприємства;
в) критичний фінансовий стан і кризовий рівень фінансової безпеки;
г) вірна відповідь відсутня.

55. Процедура відбору персоналу починається з:
а) психологічного тестування;
б) складення матриці відповідності;
в) перевірки рекомендацій;
г) створення резерву кадрів.

56. Відношення оборотних активів до короткострокових паси-
вів – це:

а) коефіцієнт забезпечення боргів;
б) коефіцієнт автономії;
в) коефіцієнт термінової ліквідності;
г) коефіцієнт загальної ліквідності.

57. Зниження фінансової стійкості свідчить про послаблення:
а) фінансової складової економічної безпеки підприємства;
б) правової складової економічної безпеки підприємства;
в) інформаційної складової економічної безпеки підприємства;
г) технологічної складової економічної безпеки підприємства.
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58. Коефіцієнт загальної ліквідності – це один із показників, який 
характеризує:

а) платоспроможність підприємства;
б) фінансову стійкість підприємства;
в) ділову активність підприємства;
г) прибутковість підприємства.

59. Збереження і розвиток інтелектуального потенціалу підпри-
ємства, ефективне управління персоналу характеризує:

а) політико-правову складову економічної безпеки підприємства;
б)  інтелектуальну і кадрову складову економічної безпеки підпри-

ємства;
в) інформаційну складову економічної безпеки підприємства;
г) екологічну складову економічної безпеки підприємства.

60. Показник, який характеризує ефективність використання 
всього наявного майна підприємства:

а) валовий прибуток;
б) коефіцієнт автономії;
в) рентабельність активів;
г) вірна відповідь відсутня.

61. Коефіцієнт автономії – це один з показників, який характе-
ризує:

д) ділову активність підприємства;
б) фінансову стійкість підприємства;
в) прибутковість підприємства;
г) платоспроможність підприємства.

62. Відношення абсолютних ліквідних активів до короткостроко-
вих пасивів – це:

а) коефіцієнт термінової ліквідності;
б) коефіцієнт абсолютної ліквідності;
в) коефіцієнт загальної ліквідності;
г) коефіцієнт забезпечення боргів.

63. Виділяють ____ функціональних складових економічної без-
пеки підприємства.

а) 3;
б) 2;
в) 7;
г) 8.
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64. При відборі персоналу використовують:
а) психологічне тестування;
б) здачу претендентами нормативів з фізичної підготовки;
в)  ситуаційні завдання, які має вирішити претендент на вакантну по-

саду;
г) всі відповіді правильні.

65. Поліграф почали використовувати у вітчизняному бізнесі у:
а) 1989 р.;
б) на початку 1990 рр.;
в) 1999 р.;
г) 2006 р.

66. При використанні поліграфа можна отримати достовірну ін-
формацію на:

а) 100 %;
б) 50 %;
в) 96 %;
г) 75 %.

67. При відборі персоналу кадрова служба взаємодіє із службою 
безпеки для:

а) виявлення кандидатів, які мають судимість;
б) виявлення зв`язків кандидата у кримінальному світі;
в)  перевірки поданих документів кандидата на відповідність їх форми 

і змісту дійсності;
г) всі відповіді вірні.

68. Розрізняють такі повноваження кадрової служби у сфері без-
пеки:

а) брати участь у розробленні документаційного гарантування безпеки;
б)  вимагати від претендента на вакантну посаду довідку про те, що 

він не має судимості;
в)  безпосередній доступ до відповідних корпоративних ресурсів: плани 

стратегічного розвитку, інформаційна маси конфіденційного харак-
теру, аналітична інформація;

г) вірні відповіді а, в.

69. У процесі своєї діяльності кадрова служба взаємодіє з:
а) службою безпеки організації;
б) суб`єктами розвитку організації;
в) профспілковими організаціями;
г) всі відповіді вірні.
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70. Кадровій службі для забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства доцільно проводити моніторинг:

а) каналів неофіційної інформації;
б) поведінки працівників у позаробочий час;
в)ринку праці;
г) вірні відповіді а, в.

71. З метою попередження, вирішення конфліктів, які виникають 
у процесі діяльності персоналу, кадровій службі необхідно при-
ділити увагу вивченню такої науки як:

а) біологія;
б) психологія;
в) конфліктологія;
г) професійна етика.

72. Негативний вплив на кадрову безпеку підприємства має:
а) недостатня кваліфікація працівників;
б) низький конкурентний стан підприємства;
в) низький термін оплати дебіторської заборгованості;
г) надлишок обігових коштів;
д) стан абсолютної безпеки підприємства.

73. Головними групами критеріїв в кадровій безпеці є показ-
ники:

а) якості мотиваційної системи;
б) моніторингу праці;
в) ефективності використання персоналу;
г) вірні відповіді а, б;
д) вірні відповіді а, в.

74. До зловживань зі сторони персоналу належить:
а) ліквідаційні процеси підприємства;
б) фінансова заборгованість партнерів;
в) дрібні разові розкрадання;
г) перевірка рекомендацій;
д) вірна відповідь відсутня.

75. Взаємодія кадрової служби зі службою безпеки підприємства 
при прийомі на роботу працівника передбачає:

а)  перевірку судимостей, відповідності реєстрації за місцем прожи-
вання, наявність нерухомого і рухомого майна;

б) зняття відбитків пальців;
в) підписання трудового договору;
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г) перевірку кількості депозитних і кредитних договорів;
д) проведення ігрових матчів.

76. Роботу з виявлення, попередження, припинення спроб ін-
фільтрації і вербування агентури конкурентами, партнерами 
та кримінальними структурами, запобігання просочування 
конфіденційної інформації про діяльність підприємства зі 
сторони його працівників, партнерів і клієнтів, профілак-
тичної перевірки лояльності співробітників, розслідувань 
фактів фальсифікації і розкрадань здійснює:

а) сектор режиму і охорони;
б) розвідувальний підрозділ;
в) сектор інформаційно-аналітичної діяльності;
г) контр розвідувальний підрозділ;
д) кадрова служба.

77. Інформація з погляду безпеки – це:
а)  відомості або повідомлення про щось;
б)  документовані або публічно оголошені відомості про події або яви-

ща, що відбуваються в суспільстві, державі та навколишньому при-
родному середовищі;

в)  відомості у будь-якій формі й вигляді, збережені на різних носіях, 
пояснення посадових осіб, громадян чи інші дані;

г)  дані, відомості, документи, які мають бути захищеними через їх 
важливість для суб’єкта діяльності, та можливі наслідки від неза-
конного втручання, розкриття чи розголошування;

д)  дані, що можуть зберігатися у будь-яких формі та вигляді, відпо-
відають вимогам правових норм.

78. Основними видами загроз безпеці інформації є:
а) приведення до ладу ЕОМ;
б) використання у практичній діяльності конфіденційної інформації;
в) несанкціонований обмін інформацією;
г) допомога в отриманні інформації;
д) створення широких інформаційних відносин.

79. Захист інформації – це:
а)  сукупність засобів, методів, організаційних заходів щодо запобіган-

ня можливим випадковим або навмисним впливам природного чи 
штучного характеру, наслідком яких можуть бути збитки чи шкода, 
завдані власникам інформації або її користувачам, інформаційному 
простору;
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б)  сукупність органів захисту державної таємниці, що діють у взаємодії 
та координації відповідно до наданої законодавством компетенції, 
використовуваних ними норм, методів і засобів захисту відомостей, 
що становлять державну таємницю, їх носіїв та заходи, що прово-
дяться в їх інтересах;

в) створення умов для самореалізації кожної людини;
г)  фактор або їх сукупність, що створюють небезпеку функціонуванню 

та розвитку інформаційного простору, інтересам особи, суспільства, 
держави;

д)  стан захищеності інформаційного простору, який забезпечує фор-
мування й розвиток цього простору в інтересах особи, суспільства, 
держави.

80. Інформаційна безпека – це:
а)  сукупність засобів, методів, організаційних заходів щодо запобі-

гання можливим випадковим або навмисним впливам природного 
чи штучного характеру, наслідком яких можуть бути збитки чи 
шкода, завдані власникам інформації або її користувачам, інфор-
маційному простору;

б)  сукупність органів захисту державної таємниці, що діють у взаємодії 
та координації відповідно до наданої законодавством компетенції, 
використовуваних ними норм, методів і засобів захисту відомостей, 
що становлять державну таємницю, їх носіїв та заходи, що прово-
дяться в їх інтересах;

в) створення умов для самореалізації кожної людини;
г)  фактор або їх сукупність, що створюють небезпеку функціонуванню 

та розвитку інформаційного простору, інтересам особи, суспільства, 
держави;

д)  стан захищеності інформаційного простору, який забезпечує фор-
мування й розвиток цього простору в інтересах особи, суспільства, 
держави.

81. До методів забезпечення безпеки інформації належать:
а) програмний пакет Fire Wall;
б) управління доступом, шифрування, робота з персоналом;
в) розбирання апаратури;
г)  співпраця з Державною службою спеціального зв’язку та захисту 

інформації України;
д) вірна відповідь відсутня.

82. Першим етапом при проведенні “інтерв’ю” з кандидатом на за-
міщення вакантної посади є:

а) перевірка відомостей про сім’ю;
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б) оцінка за зовнішнім виглядом і поведінковими ознаками;
в) ознайомлення із умовами трудового договору;
г) перевірка на судимість;
д) уточнення професійних навичок.

83. При укладення трудового договору особа, що влаштовується 
на роботу пред’являє працедавцеві:

а) документи про стан здоров’я;
б)  паспорт, трудову книжку, копії кредитних та депозитних договорів, 

документ про освіту;
в) паспорт, трудову книжку, документ про освіту;
г) закордонний паспорт, документ про освіту;
д) вірна відповідь відсутня.

84. База для проведення психологічної оцінки деяких властивос-
тей особи, пов’язана з графологічним аналізом рукописного 
тексту – це:

а) заява на прийом на роботу;
б) автобіографія;
в) паспорт;
г) анкета;
д) “вкладиші” в паспорті.

85. Перевірки працівника, який нещодавно прийнятий на робу 
можуть проводитися:

а) гласно і негласно;
б) набігом;
в) у неробочий час;
г) за допомогою агентів;
д) вірна відповідь відсутня.

86. явний і негласний збір інформації від найближчого оточення, 
співробітників, тих, хто спільно працює і відпочиває, роди-
чів – це:

а) спостереження;
б) агентурна робота;
в) оперативна перевірка;
г) обов’язкова перевірка;
д) виявлення протиправних дій працівника.

87. Причинами здійснення шахрайства є:
а) особисті і групові;
б) особисті і зовнішні;
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в) невідповідний рівень лояльності персоналу;
г) створення атмосфери чесності;
д) фінансові труднощі співробітника.

88. Метою заходів впливу на лояльність персоналу є:
а) байдужість зі сторони керівництва;
б) відсутність чітких посадових обов’язків;
в) порушення принципу невідворотності покарання;
г) оздоровлення кадрової політики підприємства;
д) зменшення управлінських проблем.

89. Метою програм впливу на кількість і якість контрольних за-
ходів є:

а) попереджувальна робота з клієнтами, партнерами, постачальниками;
б) ліквідація елементів кадрової політики, що сприяють шахрайству;
в) допомога співробітникам, як прояв турботи про персонал;
г) правове і юридичне забезпечення діяльності;
д) налагодження зворотного зв’язку між підлеглими і керівництвом.

90. Наявність “мертвих душ” – це шахрайство у:
а) відносинах з підрядниками;
б) обліку персоналу;
в) відносинах з комунальними організаціями;
г) відносинах з орендодавцями;
д) відносинах з владними структурами.

91. Про здійснення шахрайських дій свідчать:
а) прострочені проводки, погіршення якості прибутків;
б) незачинений сейф;
в) не включена сигналізація;
г) включене світло;
д) невідповідності у сумах проплат.

92. На конфліктність особи впливають:
а) культурні стереотипи, виховання в сім’ї, емоційні травми;
б) холеричний темперамент, наявність вищої освіти;
в) відсутність освіти і висока заробітна плата;
г) серцево-судинні захворювання;
д) стать і вік.

93. До основних груп ризику та конфліктів на підприємстві від-
носять:

а) керівництво;
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б) учасників фінансових пірамід;
в) наркоманів, гравців;
г) вірні відповіді б і в;
д) вірні відповіді а і в.

94. До зовнішніх ознак наркоманів належать:
а) неохайне робоче місце;
б) завжди довгі рукави одягу, незалежно від погоди і обстановки;
в) фізичне покарання дітей і близьких людей;
г) невиконання посадових обов’язків;
д) вірна відповідь відсутня.

95. Рішення керівництва про покарання осіб, що винні у шахрай-
стві ухвалюються в залежності від:

а) розміру нанесеного збитку фірмі;
б) ступеня розголосу серед працівників;
в) кількості отриманої інформації;
г) опису обставин;
д) статі особи.

96. Комплекс оперативних заходів, що проводяться спеціально 
навченими співробітниками служби безпеки підприємства з 
метою виявлення юридично достатніх доказів для однозначного 
визначення провини підозрюваних осіб, обставин здійснення 
шахрайства і розміру нанесених збитків – це:

а) прогнозування шахрайства;
б) викриття шахрайства;
в) розголошення інформації про здійснене шахрайство;
г) ліквідація наслідків шахрайства;
д) розслідування шахрайства 

97. Основною метою загальних заходів безпеки є:
а) попередження виникнення можливих загроз;
б) зупинення можливих загроз;
в) припинення дії загрози на будь-якій стадії її реалізації;
г) всі відповіді вірні.

98. Основною метою спеціальних заходів безпеки є:
а) попередження виникнення можливих загроз;
б) припинення дії загрози на будь-якій стадії її реалізації;
в) зупинення можливих загроз;
г) всі відповіді вірні.
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99. До економічних загроз не відноситься:
а) правова невизначеність економічних відносин;
б) знищення та ушкодження майна;
в) привласнення і розтрата майна;
г) шахрайство з боку фірм-конкурентів.

100. До фізичних загроз не відноситься:
а) стихійні лиха;
б) корупція;
в) катастрофи;
г) крадіжки.

101. Економічне шпигунство, соціальні конфлікти, неправомірне 
використання інформації – це:

а) економічні загрози;
б) фізичні загрози;
в) психологічно-інформаційні загрози;
г) матеріальні загрози.

102. Джерелами зовнішніх загроз не можуть бути:
а) керівники організації;
б) кримінальні структури;
в) фірми – розвідники;
г) корумповані представники.

103. Менеджери середньої ланки, працівники фірми, працівники 
служби безпеки можуть виступати:

а) джерелами зовнішніх і внутрішніх загроз;
б) джерелами внутрішніх загроз;
в) джерелами міжнародних загроз;
г) джерелами зовнішніх загроз.

104. Техніко-технологічна безпека підприємства полягає у:
а) використанні протипожежної сигналізації;
б)  рівні відповідності застосовуваних на підприємстві технологій най-

кращим світовим аналогам за оптимізації витрат;
в) створенні умов для забезпечення конфіденційності інформації;
г) правильної відповіді немає.

105. Моральне старіння використовуваних на підприємстві тех-
нологій є:

а) загрозою для безпеки підприємства у техніко-технологічній сфері;
б) позитивним чинником роботи служби безпеки підприємства;
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в) небезпекою витоку конфіденційної інформації;
г) всі відповіді правильні.

106. До зовнішніх загроз послаблення техніко-технологічної без-
пеки підприємства відносять:

а) порушення технологічної дисципліни;
б) недостатня кваліфікація працівників цієї сфери;
в) брак зовнішніх і внутрішніх інвестицій;
г) всі відповіді правильні.

107. До внутрішніх загроз послаблення техніко-технологічної без-
пеки підприємства відносять:

а) неефективна організація виробничого процесу;
б) недостатньо кваліфіковані працівники;
в) високий ступінь спрацьованості основного капіталу;
г) всі відповіді вірні.

108. Процес забезпечення техніко-технологічної складової еконо-
мічної безпеки складається з:

а) 6 етапів;
б) 2 етапів;
в) 3 етапів;
г) правильної відповіді немає.
109. Технологічний потенціал і технологічна безпека підприємства 

характеризується таким показником:
а) рівень прогресивності технологій;
б) рівень прогресивної продукції;
в) рівень технологічного потенціалу;
г) всі відповіді вірні.

110. Політико-правова безпека підприємства – це:
а)  стан і здатність економічної системи протистояти небезпеці руйну-

вання її оргструктури і статусу;
б)  ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення господарської 

діяльності підприємства;
в)  захист від руйнівного впливу природних, техногенних чинників і 

наслідків господарської діяльності людини;
г)  захист від надмірного податкового тиску, нестабільного законодав-

ства, неефективної роботи юридичного відділу підприємства.

111. Правова складова економічної безпеки підприємства полягає у:
а) всебічному правовому забезпеченні діяльності підприємства;
б) розробленні заходів фізичної протидії грабіжникам;
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в)  прийнятті відповідних законів, що покликані забезпечити безпеку 
підприємства;

г) всі відповіді правильні.

112. Протидію негативному впливу факторів, діяльність яких 
спостерігається в політико-правовій сфері, повинна здій-
снювати:

а) екологічна служба;
б) юридична служба;
в) патентно-ліцензійна служба;
г) вірні відповіді б, в.

113. Зовнішньою загрозою політико-правовій безпеці підприєм-
ства є:

а) війна;
б) часті зміни уряду;
в)  нестабільність системи оподаткування, надмірне втручання держави 

у діяльність підприємства;
г) вірні відповіді б, в.

114. Внутрішніми факторами, що негативно впливають на полі-
тико-правову безпеку підприємства, можуть бути:

а) низька кваліфікація працівників юридичної служби;
б) недосконалість чинного законодавства України;
в)погіршення співпраці зі стратегічними партнерами;
г) надмірне втручання державних органів у діяльність підприємства.

115. Показником безпеки у політико-правовій сфері є:
а) фондомісткість;
б) коефіцієнт юридичного менеджменту;
в) ліквідність активів підприємства;
г)рентабельність підприємства.

116. Інформаційна складова економічної безпеки підприємства 
полягає у:

а)  у плануванні роботи відповідних, функціональних підрозділів під-
приємств;

б)  у здійсненні ефективного інформаційно – аналітичного забезпечення 
господарської діяльності підприємств;

в)  у аналізі одержування інформації з обов’язковим дотриманням за-
гально прийнятих принципів і методів;

г) в оброблені та систематизації добутої інформації.
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117. Оперативна реалізація заходів з розроблення та охорони ін-
формаційної складової економічної безпеки полягає у:

а) обробленні та систематизація добутої інформації;
б)  плануванні роботи відповідних функціональних підрозділів під-

приємства;
в)  збиранні всіх видів інформації про діяльність того чи того суб’єкта 

господарювання;
г)  прогнозуванні тенденцій розвитку науково технологічних, політич-

них процесів.

118.  Ризик – це:
а)  небезпека, якій може піддаватися система і організація що її ви-

користовує;
б) тимчасова небезпека в якій перебуває підприємство;
в)  загрози інформаційній безпеці, що характеризуються вірогідністю 

реалізації;
г) вірна відповідь відсутня.

119. Побудову роботи з плану захисту об’єкта починають з…
а) оцінювання слабких місць;
б) опису об’єкта і заходів захисту;
в) зовнішніх чинників на об’єкт;
г) профілю захисту цього об’єкта.

120. Безпека підприємства в економічній сфері – це:
а) формування організаційної політики безпеки;
б)  захист від руйнівного впливу природних, технологічних чинників 

і наслідків господарської діяльності підприємства;
в)  розроблення методики і програми випробування на відповідність 

сформульованим вимогам;
г) уточнення функцій захисту.

121. Економічні збитки можуть впливати на:
а) безпеку;
б) виробництво;
в) фінансовий стан фірми;
г) всі відповіді вірні.

122. До негативних дій щодо силової складової економічної без-
пеки належать:

а) фізичні й моральні впливи особистого спрямування;
б) корупція;
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в)  кримінальні мотиви одержання злочинними, юридичними (фізич-
ними) особами доходів через шантаж, шахрайство, крадіжки;

г)  некомерційні мотиви посягань на життя та здоров’я керівників і 
працівників підприємства.

123. Ринкова складова економічної безпеки підприємства – це:
а) зменшення частки ринку, яку займає підприємство;
б) гарантування безпеки майна і капіталів підприємства;
в) забезпечення сприятливого зовнішнього середовища бізнесу;
г)  захист від неефективної обраної моделі поведінки на ринку, помилок 

у товарній збутовій політиці, політиці ціноутворення.

124. Чинник, який свідчить про послаблення ринкової складової 
економічної безпеки підприємства:

а)  негативний вплив на інформаційне середовище суб’єктів господа-
рювання;

б)  нездатність підприємств конкурентів досягти переваг конкретними 
методами ринкового характеру;

в) зменшення частки ринку, яку займає підприємство;
г)  вірогідність завдання збитку ресурсам, що виражається через ві-

рогідність реалізації загроз для ресурсів.

125. На ринкову складову економічної безпеки підприємства впли-
ває:

а)  зниження адаптаційних можливостей підприємства до змін ситуації 
на ринку, відставання від вимог ринку;

б)  рівень платоспроможності покупців;
в) порушення юридичних прав підприємств і його працівників;
г)  загрози інформаційній безпеці, що характеризується вірогідністю 

реалізації.

126. Відповідальність за ринкову складову безпеки на підприєм-
стві несе:

а) керівник підприємства;
б) служба маркетингу;
в) служба менеджменту;
г) фінансова служба.

127. Назвіть основні види діяльності служб підприємства з метою 
гарантування силової складової його (її) безпеки:

а) гарантування безпеки майна і капіталів підприємства;
б) інформаційно – аналітичний підрозділ;
в) планування підбору і спеціального навчання відповідного персоналу;
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г) всі відповіді вірні.

128. За силову безпеку підприємства відповідає:
а) служба менеджменту;
б) служба охорони;
в) інформаційно аналітичний підрозділ;
г) служба зв’язків з громадськістю.

129. Екологічна складова полягає в дотриманні:
а)  прогнозування можливих негативних впливів та очікуваної шкоди 

від них;
б) усіх правил і норм;
в)  мінімізація втрат від забруднення навколишнього природного серед-

овища ;
г) визначення функціональних вимог безпеки.

130. Для початку побудови збалансованої системи інформаційної 
безпеки треба провести:

а) аналіз ризиків у сфері інформаційної безпеки;
б)  оцінювання існуючих і перспективних засобів гарантування інфор-

маційної безпеки;
в) опис об’єкта і заходів захисту;
г) розроблення логічної структури системи інформаційної безпеки.

131.  Мета процесу оцінювання ризиків полягає у:
а) оцінюванні слабких місць;
б) визначенні їх характеристик в інформаційній системі та її ресурсах;
в)  створенні умов функціонування з найменшою вірогідністю реалі-

зації загроз безпеці інформацій, ресурсів в замовлення різних видів 
збитку;

г)  створенні механізму і умов оперативного реагування на загрози 
інформаційній безпеці.

132.  Головною метою будь-якої системи інформаційної безпеки є:
а) збирання різних видів необхідної інформації;
б) оброблення та систематизація добутої інформації;
в) захист законних інтересів замовника від протиправних посягань;
г) зовнішня інформаційна діяльність.

133. Зовнішній чинник – це:
а) планування підбору і спеціальних навичок відповідного персоналу;
б)  неконтрольоване підприємством середовище, яке складається з по-

купців, посередників, конкурентів, митних і податкових організацій;
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в)  практичне здійснення запланованих заходів а процесі діяльності 
відповідних суб’єктів господарювання;

г)  вибір архітектурних принципів побудови системи інформаційної 
безпеки.

134. Індикатор економічної безпеки – це:
а) показник оцінки рівня економічної безпеки підприємства;
б) опис об’єкта і заходів захисту;
в) ресурсне планування;
г) аналіз загроз негативних впливів.

К р о с в о р д 
 

5 

5 

2 
3 

4 

3 
2 

1 

1 

4 

По вертикалі. 1. Стан захищеності особи, суспільства, держав від зо-
внішніх і внутрішніх небезпек. 2. Дія дестабілізуючих природних факторів 
і/або суб’єктивних, що може спричинити втрат підприємства. 3. Промислове 
… 4. Складова економічної безпеки підприємства, що передбачає ефективне 
інформаційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності. 5. Від-
стеження параметрів, одна з функцій підрозділу з гарантування безпеки.

По горизонталі. 1. Показник оцінки рівня економічної безпеки підпри-
ємства. 2. Об’єкт захисту від потенційних загроз і протиправних посягань. 
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3. Внутрішньовиробнича складова економічної безпеки підприємства. 
4. Результат належного рівня економічної безпеки підприємства. 5. Наука, 
знання якої необхідне для менеджера з позиції кадрової безпеки.

Д а т и  в и з н а ч е н н я  т е р м і н а м  і  п о н я т т я м :

Безпека – це …
Безпека підприємства – це …
Економічна безпека – це …
Економічна безпека підприємства – це …
Індикатори економічної безпеки підприємства – це …
Загрози економічній безпеці – це …
Фінансова складова економічної безпеки підприємства – це …
Кадрова складова економічної безпеки підприємства – це …
 Техніко-технологічна складова економічної безпеки підприємства – 
це …
Політико-правова складова економічної безпеки підприємства – це …
Інформаційна складова економічної безпеки підприємства – це …
Екологічна складова економічної безпеки підприємства – це …
Силова складова економічної безпеки підприємства – це …
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ЗАДАЧІ

1. Фірма “Омега” визначила для себе завдання: розширити власну част-
ку ринку з 7 до 15 відсотків. Фактично вона його розширила до 12,8 від-
сотків.

Визначити індекс економічної дієвості фірми і зробити висновки.

2. ПП “Авто-полюс” згідно з балансом має в активі 41000 тис. грн., 
в тому числі власний капітал складає 21000 тис. грн.

Визначити коефіцієнт автономії і зробити висновки.

3. У ТзОВ “Дельта” наприкінці року реальний основний капітал за мі-
нусом зносу дорівнював 33900 тис грн., а всі активи фірми – 55800 тис. грн.

Визначити коефіцієнт ефективності фірми і зробити висновок.

4. ЗАТ “Дельфін” на початок року мало 1700 тис. грн. власного капіталу, 
а короткострокова заборгованість складала 750 тис. грн.

Визначити коефіцієнт покриття і зробити висновки.

5. СПД-ФО Петришин має готівкові і безготівкові кошти на суму 25 тис. 
грн., а його короткострокова заборгованість становить 8,2 тис. грн.

Визначити коефіцієнт абсолютної ліквідності і зробити висновки.

6. ЗАТ “Комфорт-С” має у своєму розпорядженні оборотні засоби 
на суму 95 230 грн., вартість запасів становить 3 600 грн. підприємство 
на даний момент має зобов’язання на суму 6940 грн.

Визначити коефіцієнт швидкої ліквідності і зробити висновки.

7. Перед менеджером ВАТ “Серпанок” постало запитання про можли-
вість вкладення грошей у новий проект з відсотком прибутку 15 % за рік. 
При цьому підприємство володіє оборотними засобами на суму 58 200 грн., 
а поточні зобов’язання становлять 55 000 грн. Банківські депозитні ставки 
становлять 12 % річних.

Визначити чистий оборотний капітал, коефіцієнт забезпечення влас-
ними оборотними засобами та найбільш прибутковий варіант вкладення 
вільних коштів, зробити висновки.

8. ПП “Дайджест” надає рекламні послуги. За останній рік вони надали 
послуг на суму 160 тис. грн., при цьому з деякими партнерами домовилися 

тЕсти



107Економічна бЕзпЕка підприємств

про відтермінування оплати. Дебіторська заборгованість на початок року 
становила 26 тим. грн., а на кінець року – 29 тис. грн.

Визначити коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості і період 
погашення дебіторської заборгованості. Зробити висновки.

9. ТзОВ “Мальвіна” на останній звітний період отримало чистий при-
буток на суму 189 тис. грн. При цьому чистий дохід від реалізації продукції 
становив 150 тис. грн.

Визначити коефіцієнт рентабельності реалізації і зробити висновки.

10. ПП “Львів” експортує ковані вироби в Російську Федерацію. 
За 2009 рік прибуток від експортної діяльності становив 96 тис. грн., а ви-
трати на виробництво, налагодження поставок та обов’язкові платежі при 
експорті становили 85 тис. грн.

Визначити показник ефективності експорту і зробити висновки.

задачі
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ТЕМА 2

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА

Основні терміни та визначення
Головне завдання управління системою економічної безпеки 

підприємства – передбачення та випередження можливих загроз, що 
призводять до кризового стану, а також проведення антикризового управ-
ління, яке спрямоване на виведення підприємства з кризового стану; 
мінімізація зовнішніх і внутрішніх загроз економічному стану суб’єкта 
підприємництва, зокрема його фінансовим, матеріальним, інформа-
ційним, кадровим ресурсам на основі розробленого комплексу заходів 
економіко-правового та організаційного характеру.

Механізм реалізації безпеки – це системне застосування функцій, 
заходів, засобів та принципів безпеки.

Тактика забезпечення безпеки – застосування конкретних проце-
дур і виконання конкретних дій для гарантування економічної безпеки 
суб’єкта підприємництва.

Система економічної безпеки підприємства – комплексне утво-
рення, до якого належать суб’єкти, об’єкти та механізм реалізації без-
пеки на підприємстві.

Стратегія гарантування безпеки – перспективне планування еконо-
мічних, організаційних та інших заходів з метою досягнення відповідного 
рівня економічної безпеки підприємницької структури.

2 . 1 .  П о н я т т я  т а  о с н о в н і  е л е м е н т и 
с и с т е м и  е к о н о м і ч н о ї  б е з п е к и 

п і д п р и є м с т в а

Система економічної безпеки кожного підприємства є інди-
відуальною. Її повнота і дієвість залежать від чинної в державі зако-
нодавчої бази, від обсягу матеріально-технічних і фінансових ресурсів, 
виділених керівниками підприємств, від розуміння кожним з праців-
ників важливості гарантування безпеки бізнесу, а також від досвіду 
роботи керівників служб безпеки підприємств. 
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Надійний захист економічної безпеки підприємства можливий лише 
за комплексного і системного підходу до її організації. Тому в економіці 
існує таке поняття, як система економічної безпеки підприємства. Ця 
система забезпечує можливість оцінити перспективи зростання під-
приємства, розробити тактику і стратегію його розвитку.

Пріоритетним принципом організації і функціонування системи 
безпеки фірми треба вважати її комплексність, яку можна зобразити у 
вигляді тривимірної моделі (рис. 2.1).

Основними елементами системи економічної безпеки підпри-
ємства є:

1) захист комерційної таємниці та конфіденційності інформації; 
2) комп’ютерна безпека; 
3) внутрішня безпека; 
4) безпека будинків і споруд; 
5) фізична безпека; 
6) технічна безпека; 
7) безпека зв’язку; 
8) безпека господарсько-договірної діяльності; 
9) безпека перевезень вантажів та осіб;
10) безпека рекламних, культурних, масових заходів, ділових зу-

стрічей та переговорів; 
11) протипожежна безпека; 
12) екологічна безпека;
13) радіаційно-хімічна безпека; 
14) конкурентна розвідка;
15) інформаційно-аналітична робота; 
16) експертна перевірка механізму системи забезпечення.
Організація системи безпеки будь-якого комерційного підприємства 

повинна мати такі чотири рівні:
1. Адміністративний – управлінські рішення, необхідні для за-

безпечення безперебійного функціонування об’єкта.
2. Оперативний – заходи забезпечення безпеки господарюючого 

суб’єкта специфічними засобами і методами.
3. Технічний – використання сучасних технологій у сфері забез-

печення всіх видів безпеки.
4. Режимно-пропускний – система фізичної безпеки, зокрема 

охорона фінансових, інтелектуальних і матеріально-технічних 
цінностей підприємства. При цьому захист території охоплює 
такі основні компоненти:

2.1. поняття та основні ЕлЕмЕнти систЕми Економічної бЕзпЕки підприємства



110 Економічна бЕзпЕка підприємств

персонал

матеріальні засоби та 
грошові кошти

інформаційні ресурсип
ра

во
ва

о
рг

ан
із

ац
ій

на

ін
ж

ен
ер

но
-

те
хн

іч
на

охо
ро

на

реж
им
ка

др
и

док
ум

ен
ти

інж
ен

ер
но

-

те
хн

ічн
ий

 за
хи

ст

інф
ор

мац
ійн

о а
на

-

літ
ич

на
 ді

ял
ьн

іст
ь

напрями 
гарантування 

безпеки

Функції 
служби  
безпеки

об’єкти 
захисту

Рис. 2.1. Типова тривимірна модель комплексної системи безпеки 
фірми (підприємства, організації) [46]

• механічну систему захисту;
• пристрій сповіщення про спроби вторгнення;
• оптичну (телевізійну) систему пізнання порушників;
• оборонну систему (звукова і світлова сигналізація);
• центральний пост управління охорони;
• персонал (патрулі, постові, чергові, мобільна група швидкого 

реагування, оператори).
При цьому не слід забувати, що ефективна охорона власності об’єкта 

можлива лише за достатньої автономії діяльності охорони. При дотри-
манні охороною єдиних правил режиму підприємства адміністрація не 
повинна чинити на службу режиму будь-який тиск у вигляді скасування 
чи зниження рівня чинних правил обмеження доступу на об’єкт.

Головне завдання системи управління економічною безпекою підпри-
ємства – передбачення і випередження можливих загроз, що призводять 
до кризового стану, а також проведення антикризового управління, яке 
спрямоване на виведення підприємства з кризового стану; мінімізація 
зовнішніх і внутрішніх загроз економічному стану суб’єкта підприємни-
цтва, зокрема його фінансовим, матеріальним, інформаційним, кадровим 
ресурсам, на основі розробленого комплексу заходів економіко-правового 
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і організаційного характеру. Слід мати на увазі, що найбільше значення у 
справі забезпечення економічної безпеки підприємництва мають первинні 
економіко-правові та організаційні заходи, що забезпечують фундамент, 
основу системи безпеки, на відміну від вторинних – технічних, фізичних 
тощо.

У процесі досягнення поставленої мети фірма вирішує конкретні 
завдання, які об’єднують усі напрями забезпечення безпеки. 

Завдання, вирішувані системою гарантування безпеки:
• прогнозування можливих загроз економічній безпеці; 
• організація діяльності із запобігання можливим загрозам (пре-

вентивні заходи); 
• виявлення, аналіз і оцінювання виниклих реальних загроз еко-

номічній безпеці; 
• ухвалення рішень і організація діяльності з реагування на ви-

никлі загрози; 
• постійне вдосконалення системи забезпечення економічної без-

пеки підприємництва. 
Об’єкт і суб’єкт системи забезпечення економічної безпеки підпри-

ємництва тісно взаємопов’язані. Об’єктом системи, як зазначалося, 
виступає стабільний економічний стан суб’єкта підприємницької діяль-
ності в поточний і перспективний періоди. Конкретними ж об’єктами 
захисту виступають ресурси: фінансові, матеріальні, інформаційні, 
кадрові. Суб’єкт системи гарантування економічної безпеки підприєм-
ництва має складніший характер, оскільки його діяльність зумовлюється 
не тільки особливостями і характеристиками об’єкта, а й специфічними 
умовами зовнішнього середовища суб’єкта підприємницької діяльності. 
Виходячи з цього, можна виділити дві групи суб’єктів, що гарантують 
економічну безпеку підприємництва: зовнішні і внутрішні. 

До зовнішніх суб’єктів належать органи законодавчої, виконавчої і 
судової влади, покликані гарантувати безпеку всіх без винятку законос-
лухняних учасників підприємницьких відносин, причому діяльність цих 
органів не можуть контролювати самі підприємці. Ці органи формують 
законодавчу основу функціонування і захисту підприємницької діяльності 
в різних її аспектах і забезпечують її виконання. 

 До внутрішніх суб’єктів належать особи, що безпосередньо здій-
снюють діяльність із захисту економічної безпеки певного суб’єкта 
підприємництва. Суб’єктами можуть виступати: працівники власної 
служби безпеки фірми (підприємства) та запрошені працівники із спе-
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ціалізованих фірм, що надають послуги із захисту підприємницької 
діяльності. 

Безпеку можуть створювати дві групи суб’єктів (рис. 2.2).

Суб’єкти економічної безпеки підприємства

Перша група:
займаються цією діяльністю безпо-
середньо на підприємстві і підпоряд-
ковані його керівництву. Серед них 
виокремлюють три підгрупи

Друга група:
зовнішні органи та організації, які 
функціонують самостійно і не підпо-
рядковуються керівництву підпри-
ємства, але при цьому їх діяльність 
істотно впливає на безпеку підпри-
ємства

1) спеціалізовані суб’єкти, осно-
вним призначенням яких є постійна 
діяльність із забезпеченню безпеки 
підприємства (в рамках своєї компе-
тенції відділ тощо)

Суб’єктами цієї групи є: 
1) законодавчі органи; 
2) органи виконавчої влади; 
3) суди; 
4) правоохоронні органи; 
5) науково-освітні заклади;
6) промислові шпигуни;
7) конкуренти;
8) іноземні компанії;
9) кримінальні структури;
10) фірми-розвідники

2) напівспеціалізовані суб’єкти, 
частина функцій у яких полягає в 
забезпеченні безпеки підприємства 
(маркетингова служба, юридичний 
підрозділ тощо)

3) решта персоналу та підрозді-
ли підприємства, які в межах своїх 
посадових інструкцій та положень 
про підрозділи зобов’язані вживати 
заходів щодо забезпечення безпеки 
підприємства

Рис. 2.2. Суб’єкти економічної безпеки підприємства

Головною умовою формування системи економічної безпеки під-
приємства є визначення сфер, у яких діють чинники небезпек і загроз.

До таких сфер належать: безпека в техногенній, науково-технічній, 
екологічній, інформаційній, психологічній сферах; фізична та пожежна 
безпека. Ці сфери детально були проаналізовані в попередньому розді-
лі. Слід зазначити, що згадані вище підсистеми другого рівня можуть 
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охоплювати підсистеми третього рівня. Наприклад, підсистемами еко-
номічної безпеки можуть бути фінансова, комерційна, майнова та ін.

Надійність і ефективність системи безпеки підприємства визна-
чають за одним критерієм – відсутністю чи наявністю завданих йому 
матеріальних збитків і моральної шкоди. Зміст цього критерію харак-
теризується такими показниками: 

1) запобігання витоку конфіденційних відомостей; 
2) запобігання протиправним діям з боку персоналу підприємства, 

його відвідувачів, клієнтів або припинення таких дій;
3) збереження майна й інтелектуальної власності підприємства; 
4) запобігання надзвичайним ситуаціям; 
5) припинення насильницьких злочинів щодо окремих (спеціально 

виділених) працівників підприємства і груп їх;
6) своєчасне виявлення і припинення спроб несанкціонованого 

проникнення на об’єкти підприємства, що охороняються. 
Політика безпеки підприємства – це орієнтири для дій і ухва-

лення рішень, які полегшують досягнення цілей. Для встановлення 
цих загальних орієнтирів необхідно сформулювати цілі забезпечення 
безпеки підприємства. 

Складові політики безпеки наведено на рис. 2.3.
Цілями політики безпеки можуть бути: 
• зміцнення дисципліни праці і підвищення її продуктивності; 
• захист законних прав та інтересів підприємства; 
• зміцнення інтелектуального потенціалу підприємства; 
• збереження і примноження власності; 
• підвищення конкурентоспроможності вироблюваної продукції; 
• максимально повне інформаційне забезпечення діяльності під-

приємства і підвищення його ефективності; 
• орієнтація на стандарти й лідерство в розробленні та освоєнні 

нової технології і продукції, що випускається; 
• виконання виробничих програм; 
• сприяння управлінським структурам у досягненні цілей під-

приємства; 
• запобігання залежності від випадкових і недобросовісних ді-

лових партнерів. 
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Політика безпеки

Завдання і цілі Функції Принципи Стратегія
- виявлення, 
прогнозування 
небезпек і загроз і 
запобігання їм;
- забезпечення 
захищеності ді-
яльності підпри-
ємства;
- створення 
власної служби 
безпеки

- прогнозування, 
виявлення, посла-
блення небезпек і 
загроз і запобіган-
ня їм;
- забезпечення 
захищеності 
діяльності під-
приємства, його 
персоналу і майна

- комплектність, 
або системність;
- пріоритет запо-
біжних заходів;
- безперервність;
- законність;
- плановість;
- економність;
- взаємодія;
- поєднання глас-
ності і конфіде-
ційності;
- компетентність

- необхідність 
раптово реагувати 
на виниклі за-
грози;
- орієнтація на 
прогнозування, 
попереднє ви-
явлення небезпек і 
загроз;
- спрямованість 
на відшкодування 
завданих збитків

Рис. 2.3. Складові політики безпеки

З урахуванням викладеного вище можна визначити такі загальні орі-
єнтири дій і ухвалення рішень, які полегшують досягнення цих цілей: 

• збереження і нарощування ресурсного потенціалу; 
• проведення комплексу превентивних заходів щодо підвищення 

рівня захищеності власності й персоналу підприємства; 
• залучення до діяльності із забезпечення безпеки підприємства 

всіх його працівників; 
• професіоналізм і спеціалізація персоналу підприємства; 
• пріоритетність несилових методів запобігання загрозам і їх 

нейтралізації. 
Програма гарантування безпеки фірми. Оцінюючи програму гаранту-

вання безпеки, необхідно відповісти “так” чи “ні” на такі запитання:
1.  Програма діє за витрат, передбачених бюджетом?
2.  Програма точно відображає політику підприємства у сфері без-

пеки?
3.  Повідомлення про втрати враховують зацікавленість у створенні 

бази даних “історії подій”?
4.  Запити про виділення грошей логічно обгрунтовані, повідомлені 

керівництву і задокументовані?
5.  Програма досить гнучка (що адаптується) для того, аби сво-

єчасно (достатньо швидко) відгукуватися на нові вимоги або 
загрози?
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2.1. поняття та основні ЕлЕмЕнти систЕми Економічної бЕзпЕки підприємства

6.  Працівники, задіяні в програмі, повністю усвідомлюють вимо-
ги керівництва, поважають бюджетні витрати і адміністрацію 
корпорації?

7.  Програма добре продумана, здатна реагувати на будь-яку ситу-
ацію, яка може виникнути?

8.  Програма дає результат у вигляді документованого зниження 
втрат компанії?

9.  У рамках програми доповіді складаються ясно і вичерпно?
Дані про реалізації програми регулярно доповідаються керів-ництву.
Дії суб’єктів, що створюють економічну безпеку підприємництва, 

мають певну стратегію і тактику.
Стратегічне управління в будь-якій організації і, зокрема, у сфері 

безпеки зазвичай здійснюється в такій послідовності:
• розроблення і обґрунтування стратегії фірми;
• складання стратегічного плану;
• складання планів гарантування безпеки, фінансових планів, 

планів будівництва, маркетингу та ін.;
• експертна оцінка стратегії і планів;
• визначення основних видів стратегічного менеджменту, на які 

робить ставку організація, і виявлення можливих загроз та ри-
зиків;

• реалізація стратегії;
• коригування стратегії і планів;
• аналіз і оцінка результатів в ході і після реалізації стратегії.
Суть розроблення і реалізації стратегії полягає в тому, щоб вибрати 

потрібний напрям розвитку організації з численних альтернативних 
напрямів, потім забезпечити умови й безпеку виробничо-господарської 
діяльності, бізнесу і спрямувати діяльність організації так, щоб за-
безпечити прибуток та імідж фірми. Тоді таке стратегічне управління 
можна визначити як системне.

Система стратегічного управління, що набула розвитку на сучас-
ному етапі, передбачає:

• створення центрів керування кожним видом діяльності за окре-
мою стратегічною метою;

• оцінювання і стимулювання підрозділів фірми та їх керівників 
за ступенем досягнення стратегічної мети.

Для розроблення стратегічного плану керівництво фірми формує 
творчу групу (команду), до якої належать начальник служби безпеки, або 
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топ-менеджер безпеки. Команді визначають час і місце для роботи, певні 
умови. За потреби в команду запрошують (на умовах нерозголошування 
стратегічного плану) експертів і консультантів або вони ознайомлюють-
ся з деякими матеріалами роботи творчої групи – в закритому режимі. 
Стратегічний план затверджує рада директорів чи рада засновників або 
тільки власник компанії. Остаточно ж затверджується стратегія тільки 
на вищому рівні управління.

При розробленні стратегії, а потім – видів стратегічного менедж-
менту її реалізації:

• вивчають стратегічні цілі компанії; 
• оцінюють її можливості і ресурси;
• аналізують тенденції у сфері маркетингової діяльності;
• оцінюють альтернативні напрями діяльності;
• визначають стратегії на перспективу; розробляють заходи під-

готовки ресурсів, необхідних для реорганізації і рекон-струкції;
• готують деталі оперативних планів, програм і бюджетів;
• оцінюють діяльність фірми за певними критеріями з урахуван-

ням намічених цілей і планів.
Для виконання перелічених вище завдань у процесі розроблення 

стратегії проводять:
• оцінювання потенціалу фірми, її можливостей і ресурсів для 

досягнення загальної мети;
• аналіз внутрішніх чинників, що забезпечують зростання і зміц-

нення позицій фірми: комерційних, технологічних, соціальних, 
а також можливих загроз і ризиків, що є в цьому середовищі;

• аналіз зовнішніх чинників, що потребують вжиття заходів щодо 
пристосування до умов, що змінилися, виниклих ситуацій і 
загроз;

• оцінювання альтернативних напрямів діяльності фірми і вибір 
оптимальних варіантів для досягнення поставленої мети;

• ухвалення рішень, узятих за основу при розробленні довго-
строкових планів функціонування й розвитку фірми;

• ухвалення рішень для підготовки планів;
• ухвалення рішень щодо складання оперативно-розвіду-вальних 

планів і проведення спеціальних операцій.
На основі аналізу стратегії у персоналу формується стратегічне мис-

лення. Під час обговорення і узгодження з управлінським, лінійним апа-
ратом концепції розвитку фірми загалом розробляються рекомендації 
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щодо створення нового вигляду виробів; вдосконалення продукції, що 
вже випускається; формулювання довгострокових, середньострокових 
і оперативних цілей; підвищення пильності й організованості в роботі; 
підготовки директив для контролю їх виконання.

Ухвалення і проведення своєчасних рішень у зв’язку з виникнен-
ням несподіваних ситуацій (заходи уряду, дії іноземних конкурентів, 
результати науково-технічних досліджень, кримінальні або інші за-
грози) вимагають в управлінні так званого ранжування стратегічних 
завдань. Це передбачає:

• проведення постійного спостереження і аналізу зовнішніх чин-
ників: ринкових, науково-технічних, соціальних, полі-тичних;

• доведення результатів аналізу і їх оцінки до вищого керівництва 
фірми, яке проводить ранжування завдань за ступенем ухвалення 
рішень щодо них і такої черговості їх використання:

• термінові і важливі завдання й рішення, які потрібно негайно 
розглядати;

• важливі завдання середньої терміновості, які можуть бути ви-
рішені в межах наступного планового періоду;

• важливі, але не термінові завдання, що потребують постійного 
контролю;

• такі, що не заслуговують і не потребують ухвалення рішень 
щодо них.

Термінові завдання негайно передають проектним групам для ухва-
лення рішень щодо них, а також відповідним оперативно-господарським 
підрозділам. Роботу з розподілу завдань і виконання найбільш пріори-
тетних із них здійснює вище керівництво фірми постійно. При цьому 
питання і проблеми можливих загроз, конфліктів, небезпек і ризиків 
у сфері гарантування безпеки керівництвом фірми і служби безпеки є 
пріоритетними.

Основою реалізації стратегічного плану і управління загалом є пра-
вильно вибрані економічно й соціально-психологічно види стратегій і 
стратегічного менеджменту.

Стратегічний менеджмент здійснюється відповідно до головних 
цілей фірми і на наявному або створюваному новому науковому, ви-
робничому, збутовому потенціалі фірми, під який виділяються ресурси 
і здійснюється певний їх захист. Стратегічний менеджмент припускає 
також, що фірма визначає свої ключові позиції на перспективу залежно 
від таких видів ринкових стратегій:
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1. Продуктова, що спрямована на визначення:
• видів конкретної продукції і технологій, які фірма роз-

роблятиме; 
• сфер і методів збуту; 
• способу підвищення рівня конкурентоспроможності про-

дукції.
2. Стратегія маркетингу, що припускає гнучке пристосування 

діяльності фірми до ринкових умов.
3.  Конкурентна, яка має на меті скорочення витрат виробництва, 

індивідуалізацію і підвищення якості продукції, визначення спосо-
бом сегментації нових секторів діяльності на конкретних ринках.

4.  Стратегія управління, котра припускає, що вище керівництво 
фірми постійно тримає під контролем види діяльності і номен-
клатуру продукції з метою диверсифікації видів діяльності і 
продукції, що випускається, за рахунок нових галузей і ліквідації 
тих, які не узгоджуються з цілями фірми та її орієнтирами.

5.  Стратегія нововведень (інноваційна політика), що припускає 
об’єднання цілей технічної політики і політики капіталовкла-
день і спрямована на впровадження нових технологій і видів 
продукції.

6. Стратегія капіталовкладень – припускає визначення рівня 
капіталовкладень на основі розрахунку масштабів випуску окре-
мих видів продукції і діяльності фірми в цілому; визначення 
конкурентних позицій фірми.

7.  Стратегія розвитку – передбачає здійснення цілей забезпечення 
стійких темпів розвитку і функціонування як фірми загалом, так 
і її філіалів та дочірніх компаній.

8.  Стратегія поглинання, що припускає придбання акцій інших 
компаній, які характеризуються швидким зростанням і науково-
технічними досягненнями, з метою підвищення ефективності 
фірми шляхом проникнення в нові галузі господарства і транс-
націоналізацію капіталу.

9.  Стратегія зарубіжного інвестування – передбачає створення 
за кордоном власних виробничих підприємств – складальних і 
з розроблення сировинних ресурсів.

10. Стратегія орієнтації на розширення експортної діяльності – 
пов’язана з розробленням заходів, що забезпечують доцільність 
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розвитку такої діяльності, яка дає змогу знизити до мінімуму 
передбачувані можливі ризики й оцінити вигоди.

11. Стратегія зовнішньоекономічної експансії – припускає щодо всіх 
видів діяльності створення зарубіжного виробництва, експорт з 
треті країни товарів і послуг, зарубіжне ліцензування.

Вибір усіх цих стратегій у їх поєднанні роблять на основі порів-
няння перспектив розвитку фірми і можливих загроз у різних видах 
діяльності, встановлення пріоритетів і розподілу ресурсів для забез-
печення майбутнього успіху.

Найбільшу роль у формуванні стратегії довгострокового розвитку 
відіграє вище керівництво фірми, зокрема заступник генерального 
директора або топ-менеджер безпеки. Вище керівництво фірми формує 
загальну стратегію, розподіляє відповідальність між виконавцями, 
координує проведення заходів щодо реалізації стратегічних завдань 
гарантування безпеки на підприємстві.

Рішення із стратегічних питань можуть бути ухвалені знизу до верху 
(децентралізована форма), зверху до низу (централізована форма), у 
взаємодії двох цих напрямів.

Ухвалення стратегічних рішень знизу до верху означає, що інфор-
мація накопичується у низових підрозділах, які визначають свої цілі, 
стратегії, виробничі плани. Стратегічні напрями у них розробляє керів-
ництво. Водночас завдання кожного оперативного підрозділу потрібно 
визначати з урахуванням глобальної стратегії фірми, що формується 
на вищому рівні управління.

Оптимальною є так звана взаємопов’язана угода, коли стратегія 
розробляється в процесі взаємодії між вищим керівництвом, плановою 
службою і оперативними підрозділами. Стратегія формується в процесі 
взаємодії по вертикалі.

З огляду на перспективу підприємства, виявлення і програмування 
нового виду діяльності з подальшим уведенням програм реорганізації 
фірми розрізняють три різновиди стратегій:

• стратегія зростання і розвитку;
• стратегія обмеженого зростання;
• стратегія скорочення або ліквідації.
На основі таких стратегій фірма визначає на перспективу в своєму 

стратегічному плані політику, технологію діяльності і управління, куль-
туру (тип поведінки, рівень іміджу, соціального партнерства, ставлення до 
конкурентів, партнерів, споживачів і т.ін.) і відповідні – правила, норми, 
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процедури. У такому разі служба безпеки повинна свою стратегію мак-
симально наближати до стратегії усього підприємства, щоб не виникало 
суперечностей у процесі діяльності.

Як зазначено вище, на основі вибраних ринкових стратегій і загаль-
ної стратегії (місії) компанії її керівництво визначає види стратегічного 
менеджменту. При реалізації стратегії і стратегічних планів найважли-
вішим вважається обрання оптимальних видів стратегічного менедж-
менту і ставка на них у практичній роботі. У менеджменті безпеки 
основний напрям роботи – безпосередня участь у гарантуванні безпеки 
насамперед вибраних компанією видів стратегічного менеджменту:

1. Стратегія ґрунтовних рішень визначає глобальну мету і на-
прям розвитку організацій на 10–15 років. Топ-менеджери, що мислять 
стратегічно, здатні передбачати зміни зовнішніх умов і своєчасно пере-
орієнтовувати використання своїх ресурсів. 

Стратегічному мисленню керівників сприяє використання синергізму і 
правильне визначення життєвого циклу організації. У реалізації цього виду 
стратегічного менеджменту беруть участь і працівники служби безпеки . 
Збереження виробничих і комерційних таємниць, маркетингова розвідка 
на ринках, профілактична й контррозвідувальна робота в конкурентному 
середовищі, пошук нових рішень і розроблення програм надійного захисту 
об’єктів компанії – все це спрямоване на пошук нових підходів в ухваленні 
обґрунтованих рішень щодо діяльності як компанії, так і служби безпеки.

2. Стратегія ризику – життєво необхідна підприємствам для швидко-
го економічного зростання. Згідно з економічним законом Боема, існуючі 
засоби виробництва забезпечують якнайкращі результати підприємниць-
кої діяльності за рахунок великого ризику. Реалізація стратегії ризику 
доступна топ-менеджерам з високим рівнем управлінської культури, 
оскільки вимагає відповіді на запитання “Яким має бути бізнес у май-
бутньому?”. Кращі світові фірми завжди мають у своєму штаті експертів, 
які визначають, коли треба припинити вкладання коштів у будь-яке ризи-
коване підприємство. Давня мудрість проголошує: “Якщо ви програєте 
тигрові в перетягуванні каната, віддайте йому мотузок, поки він не діс-
тався до ваших рук. Адже ви завжди зможете дістати інший мотузок”.

Ризик у стратегічному менеджменті безпеки – особлива категорія. 
Особливість діяльності персоналу служби безпеки полягає в тому, що 
вона завжди пов’язана з ризиком, але цей ризик професійний і до нього 
фахівці підготовлені. Нерідко вони сприймають його усвідомлено. Інша 
справа – зняти своєчасно ризикову ситуацію в діяльності компанії. Тут 
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важливу роль відіграє систематичне забезпечення надійного захисту 
від можливих небезпек, глибокий прогноз і організація своєчасної під-
готовки до таких ситуацій і фактів загроз. Саме ця робота і характеризує 
професіоналізм менеджера безпеки та інших фахівців служби безпеки.

3. Стратегія нових ідей і нововведень. Основною цінністю кожного 
бізнесмена і зокрема фахівця у галузі безпеки є не гроші і товари, устатку-
вання або будівлі, а нові ідеї. Кожний менеджер, який реалізує стратегію 
ідей менеджменту, має володіти основами творчого мислення. По-перше, 
потрібно ставити під сумнів статус-кво і відкидати загальноприйняте. 
По-друге, слід визначати схожість з іншими ідеями, застосовними до про-
блеми, над якою працює менеджер, і використовувати новий погляд на 
добре відоме. По-третє, треба приділяти пильну увагу своїм передчуттям, 
які зазвичай є фактами, що скупчилися у підсвідомості. І по-четверте, 
не можна намагатися обдумувати ідеї й оцінювати їх одночасно: треба 
спочатку обдумати, потім оцінити, інакше можна зруйнувати кращу ідею. 
Крім того, менеджер, який успішно реалізує стратегію ідей, повинен:

• проводити внутрішню підготовку всіх працівників;
• використовувати методи “номінальної групи” і “мозкового штур-

му” для генерування ідей;
• використовувати ідеї працівників, безпосередньо пов’язаних з 

тим чи іншим видом роботи, для розвитку підприємства;
• виявляти терпимість до невдач;
• створювати вільну, неформальну робочу атмосферу;
• платити власникові патенту відрахування від нововведення;
• заохочувати внутрішньофірмову конкуренцію між групами для 

розвитку новаторства;
• підтримувати фанатиків, прихильників стратегічних цілей;
• навчити кожного працівника основ творчого мислення;
• проводити групові інноваційні пошуки, створюючи проектні струк-

тури, творчі команди однодумців і новаторів організації.
У менеджменті безпеки інноваційна діяльність має бути спрямо-

вана передусім на пошук нових можливостей у використанні засобів, 
методів і способів захисту від загроз, застосування нової спецтехніки, 
протидію промисловій і ринковій розвідці та ін.

4. Стратегія дієвості. Мета будь-якої організації – досягти резуль-
татів. Для цього потрібно активно діяти. Стратегія дієвості дає змогу 
фірмам підтримувати високий працездатний стан. Дієвість менеджерів 
виявляється в ухваленні ефективних управлінських рішень. Для того, 
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щоб уникнути невдач в ухваленні рішення і перетворити управлінські 
рішення на дії, потрібно зібрати якнайповнішу інформацію і правиль-
но відповісти на запитання “Хто повинен знати про рішення?”; “Які 
дії потрібно здійснити?”; “Хто повинен їх здійснити?”; “Що потрібно 
зробити керівникові для підтримки виконання цих дій?”. При цьому 
треба обдумати якомога більше варіантів, ранжуючи кожне управлін-
ське рішення. Для реалізації цієї стратегії менеджери, в тому числі й 
менеджери безпеки, повинні:

• домогтися, щоб ухвалення рішень стало звичкою для підлеглих;
• прооводити групове ухвалення управлінських рішень для ви-

значення стратегічних цілей;
• попереджати невдачі в ухваленні рішень підлеглими;
• визначати якомога простіше і ясніше рішення, яке треба прийняти, 

і встановлювати для його ухвалення крайній термін;
• діяти самому і винагороджувати того, хто діє;
• добитися підтримки в ставці на стратегію дієвості переважного 

числа персоналу організації, її формальних і неформальних 
лідерів;

• чітко визначати систему мотивації під цей вигляд стратегічного 
менеджменту.

5. Стратегія ефективних працівників-професіоналів. Мета цьо-
го стратегічного менеджменту – сприяти тому, щоб звичайні люди 
досягали незвичайних результатів. Для досягнення цієї мети і ви-
користовують цю стратегію. Головна мета ефективного менеджера 
і стратегії ефективних працівників-професіоналів – домогтися, щоб 
кожен працівник діяв самостійно після того, як визначено мету, спосіб 
її досягнення і спосіб винагороди. Топ-менеджер може визначити, хто 
з його підлеглих є ефективним працівником-професіоналом, відпо-
вівши на запитання: “Хто рідко відсутній?”; “Хто добре працює без 
тиску?”; “Хто виконує роботу якісно і вчасно?”; “Кому можна дору-
чити роботу, щоб справа не стояла через чиюсь відсутність?”; “Хто 
не звертається до керівництва, щоб його відзначили?”; “Хто працює 
добре і за відсутності керівника?”; “Хто постійно прагне вдосконалю-
вати свою роботу?”; “Хто сприяє внутрішньофірмовій співпраці?” і 
т.ін. Такі працівники дуже потрібні для успішної діяльності кожної 
фірми: вони мають ресурс успіху, необхідний для досягнення по-
ставленої мети. Мистецтво менеджера полягає в тому, що він, перш 
ніж поставити перед підлеглими недосяжну мету, або допомагає їм 
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отримати необхідний ресурс успіху, або приймає працівників з уже 
наявними ресурсами. Найважливішим способом винагороди для цієї 
категорії працівників є виявлення особистої зацікавленості до них з 
боку вищого керівництва.

У процесі реалізації цієї стратегії для менеджера важливо:
• досягнути того, щоб кожен працівник міг сам поставити мету, 

визначити поведінкову стратегію і відповідний спосіб вина-
городи;

• визначити необхідну поведінкову стратегію для кожного пра-
цівника (у т.ч. визначити поведінку, необхідну для отримання 
результатів);

• забезпечити людей інструментарієм для виконання роботи;
• визначити межі кожної роботи;
• переконатися в тому, що кожен має чітке уявлення, як його ро-

бота сприяє досягненню загальної мети;
• винагороджувати тільки за конкретні результати;
• заохочувати час тиші, коли кожен може задуматися над постав-

леними цілями, і час бурхливих, творчих дискусій та суперечок 
з проблем і фактів їх рішення;

• остерігатися “процедурників “, які витрачають багато сил і часу 
в процесі діяльності, але не отримують конкретних результатів.

6. Стратегія спрощення. Суть такого менеджменту – у процесі роз-
витку організації зберігати все якомога простішим і природнішим. Ор-
ганізації, керівники яких своєчасно звільняються від різних ускладнень, 
керуються одним із золотих правил бізнесу: “Якщо ваш бізнес отримує 
10 % доходу від капіталовкладень, то кожен долар, заощаджений при 
спрощенні, дорівнює десяти доларам збільшеного доходу”. Реаліза-
ція стратегії починається із спрощення робіт. Відповіді на запитання 
“Яких результатів я досягаю у своїй роботі?”; “Чому я їх досягаю?”; 
“Що я роблю такого, в чому немає потреби?” примушують кожного 
працівника повернутися до початку своєї роботи і задуматися над тим, 
що робиться краще. Стратегія спрощення не потребує значних витрат, 
на відміну від стратегії ризику та ідей менеджменту, але пов’язана з 
високим рівнем управлінської культури вищого керівництва, що дає 
змогу ефективно спілкуватися зі своїми підлеглими. Менеджер також 
повинен спрощувати структуру організації (не більше трьох ланок 
управління), процедуру й систему інформації, документообігу, контр-
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олю, ділові відносини в горизонтальному й вертикальному напрямах 
і нагороджувати тих, хто спрощує складні завдання і процеси і тим 
самим робить результати більш прибутковими.

7. Стратегія якості. Однєю із найбільш вдалих стратегій, яку ви-
брали в період відновлення економіки японські підприємці, стала стра-
тегія якості, що створила відомі всьому світові японські кухлі якості. 
Колишні спроби підвищити продуктивність праці зосереджувалися на 
двох запитаннях: “Як можна випустити продукцію дешевше?”; “Як мож-
на випустити продукцію швидше?”. Нині успішні менеджери прагнуть 
знайти відповідь на запитання “Як можна правильно випустити нову 
продукцію з першого разу?”. Давно визначено, що високу якість забез-
печують чотири ключових результати:

• нижча собівартість виробленої продукції;
• великий обсяг випущеної продукції;
• робоча гордість і рейтинг фірми;
• прихильність покупців.
Стратегія якості ґрунтується на двох параметрах: розвиток якості і 

контроль якості, де перший чинник є вагомішим. Стратегія якості може 
бути реалізована тільки за повної зацікавленості вищого керівництва у 
випуску високоякісної продукції. Для успішної реалізації цієї стратегії 
менеджери повинні:

• досягти того, щоб кожний працівник розумів, що є якістю, а що 
ні. Якісне виконання роботи – це:

 − відповідність її виконання стандартам;
 − загальна довгострокова програма і зобов’язання завжди ро-

бити все правильно з першого разу;
 − відповідні планування і конструювання;
 − запобігання появі дефектів;
 − те, що піддається вимірюванню вартості якості (вартість 

виробу, виготовленого правильно з першого разу);
• структурувати діяльність підприємства так, щоб кожен розумів, 

хто і як визначатиме якісне виконання роботи;
• навчити кожного основ технічного і статистичного контролю 

якості;
• використовувати ідеї тих, хто виконує роботу, для її поліп-

шення;
• поводитися з клієнтами фірми як з довічними партнерами.
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Менеджмент у забезпеченні якості конкретної роботи, виконанні 
кожним працівником служби безпеки своїх функцій – це особлива 
відповідальність у діяльності самого менеджера безпеки, керівництва 
служби безпеки . Забезпечуючи високу якість, працівники служби без-
пеки створюють тим самим надійні умови для спокійної і ритмічної 
діяльності компанії в цілому.

8. Стратегія лояльності і відданості. Один із найбільш складних 
аспектів ефективного менеджменту полягає в тому, щоб допомогти 
працівникам зрозуміти і самостійно досягати поставлених цілей, отри-
муючи у відповідь лояльне ставлення до них фірми. Девіз американської 
авіакомпанії “Дельта”, що успішно реалізовує стратегію лояльності 
й відданості, такий: “Давши працівникам лояльність і відданість, ви 
отримаєте їх у відповідь”. Стратегія дуже проста й ефективна, а для її 
реалізації менеджери мають:

• забезпечити повну гарантованість роботи й винагород (зокрема, 
вирішення соціальних питань);

• зберігати канали спілкування підлеглих відкритими так, щоб 
100% їхніх ідей надходило до вищого керівництва;

• просувати працівників зсередини, даючи їм зрозуміти, що ло-
яльність винагороджується;

• вкладати гроші в довгострокове зростання, навчання і розвиток 
працівників;

• домогтися, щоб винагорода сприймалася як справедлива;
• реалізувати принцип “поводьтеся з працівниками так, як би ви 

хотіли, щоб поводилися з вами”.
Відданість – дуже тонка і глибока матерія, вона – в душі й сер-

ці людини. Це потрібно завжди пам’ятати, особливо коли хочеться в 
управлінській діяльності задобрити когось тільки через його шлунок, 
даровані предмети й речі. Можна підкуповувати і навіть купити, але 
зрадженим такий працівник ніколи не буде. Тому, щоб у відповідь мати 
відданість і лояльність, потрібно, окрім матеріального стимулювання, 
“пустити” працівника в свою душу і обігріти його теплотою свого серця.

9. Стратегія співпраці. Вкладаючи великі кошти в розвиток пра-
цівників, організації забезпечують участь усіх службовців в ухваленні 
рішень і реалізації стратегії співпраці. Недоречні конкуренція і конфрон-
тація можуть призвести організацію до розвалу. Для запобігання цьому 
менеджер має, по-перше, визначити, наскільки правильно об’єднані 
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працівники, відповівши на запитання: “Співробітники підкреслюють 
важливість своєї роботи і принижують важливість роботи інших?”; “Від-
мовляються допомогти один одному при виконанні роботи?”; “Багато 
часу витрачають, критикуючи один одного?”; “Створюють особисте 
суперництво, а також групи “ми проти них”, які не згодні з вирішенням 
майже будь-якого питання?”. По-друге, слід стимулювати часту взаємодію 
між працівниками, винагороджуючи їх за взаємну допомогу. По-третє, не 
дозволяти окремим групам або працівникам самоусуватися. По-четверте, 
за нагоди здійснювати ротацію працівників у самокерованих групах. І 
нарешті, ввічливо поводитися зі своїми підлеглими.

Для поліпшення ефективності цієї стратегії менеджери можуть 
створити самокеровані робочі групи. Для цього потрібно:

• доручити кожній групі важливу частину роботи;
• створити робочу обстановку, що сприяє широкому спілкуванню 

і взаємодії членів однієї групи;
• переконатися, що кожен член групи знає, як виконуються всі 

роботи;
• ознайомити кожну групу із способом вимірювання і оціню-

вання її діяльності;
• попросити членів групи оцінювати один одного, зробивши таку 

оцінку частиною оцінювання роботи кожного;
• скорочувати недоречну конкуренцію і запобігати майбутній;
• розвивати толерантність співробітників;
• навчати їх навичок комунікації й ділового спілкування, етичного 

ставлення один до одного;
• розвивати соціально-психологічний клімат у групах і в колек-

тиві;
• підтримувати лідерів і розвивати неформальні групи відповідно 

до цілей і завдань фірми.
Менеджери безпеки, по-перше, беруть безпосередню участь у роз-

робленні програм для кожного виду стратегічного управління; по-друге, 
забезпечують безпеку реалізації цих програм наявними в службі без-
пеки спеціальними силами й засобами.

Тактика гарантування безпеки припускає застосування конкретних 
процедур і виконання конкретних дій з метою забезпечення економічної 
безпеки суб’єкта підприємництва. Такими діями, залежно від характеру 
загроз і тяжкості наслідків їх реалізації, можуть бути, наприклад:

• розширення юридичної служби фірми; 
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• вжиття додаткових заходів щодо збереження комерційної та-
ємниці; 

• створення підрозділу комп’ютерної безпеки; 
• висловлення претензій контрагентові-порушникові; 
• звернення з позовом до судових органів; 
• звернення до правоохороних органів. 
Серед існуючих засобів гарантування безпеки можна виділити: 
1) технічні – охоронно-пожежні системи, відео-радіоапаратура, 

засоби виявлення вибухових приладів, бронежилети, огоро-
дження тощо; 

2) організаційні – спеціалізовані організаційні структурні форму-
вання, що забезпечують безпеку підприємства; 

3) інформаційні – передусім друкована і відеопродукція з питань 
збереження конфіденційної інформації. Крім того, важлива ін-
формація для прийняття рішень з питань економічної безпеки 
зберігається на комп’ютерах; 

4) фінансові – без достатніх грошових коштів неможливе функ-
ціонування системи економічної безпеки підприємства, треба 
тільки використовувати їх цілеспрямовано і з високою відда-
чею; 

5) правові – підприємство має у своїй діяльності не тільки керуватися 
законами та підзаконними актами, що видані вищими органами 
влади, а й розробляти власні (локальні) правові акти з питань 
гарантування економічної безпеки підприємства; 

6) кадрові – підприємство має бути забезпечене кадрами, що за-
ймаються питаннями економічної безпеки;

7) інтелектуальні – кваліфіковані спеціалісти, наукові працівнки, 
що дає змогу модернізувати систему безпеки підприємства. 

Одночасне використання всіх цих засобів неможливе. Їх вводять 
поетапно: перший етап – виділення коштів; другий – формування ка-
дрових і організаційних засобів; третій – розроблення системи пра-
вових засобів; четвертий – залучення технічних, інформаційних та 
інтелектуальних засобів. 

Переведеним із статичного у динамічний стан зазначеним вище 
засобам відповідають методи забезпечення економічної безпеки під-
приємства: 

• технічні – спостереження, контроль, ідентифікація; 
• інформаційні – складання характеристик на працівників, аналі-

тичні матеріали конфіденційного характеру тощо; 
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• фінансові – матеріальне стимулювання працівників, що мають 
досягнення у забезпеченні економічної безпеки підприємства; 

•  правові – судовий захист законних прав та інтересів, сприяння 
діям правоохоронних органів; 

• кадрові – підбір, навчання кадрів, що забезпечують безпеку 
підприємства; 

• інтелектуальні – патентування, ноу-хау тощо.
Механізм реалізації безпеки – це системне застосування функ-

цій, заходів, засобів та принципів безпеки. Система безпеки вико-
нує дві основні функції: запобіжно-профілактичну й оперативно-
інформаційну.

Запобіжно-профілактична функція реалізується через виконання 
загальних заходів безпеки, основними з яких є:

• здійснення організаційно-правового впливу на діяльність пер-
соналу і клієнтів організації через розроблення і впровадження 
нормативів безпеки;

• підбір, перевірка і контроль роботи персоналу, розроблення 
ефективної кадрової політики та програм стимулювання праці;

• охорона організації: об’єктів, грошей, матеріальних цінностей, 
комунікацій, обладнання, вантажів, персоналу;

• атестація приміщень, спеціальне обладнання окремих із них, об-
лік носіїв інформації обмеженого доступу, захист засобів зв’язку, 
організація службового і спеціального діловодства;

• захист інформаційних ресурсів обмеженого доступу;
• удосконалення технологій виробництва, введення в них еле-

ментів захисту;
• формування позитивного іміджу організації;
• планування і забезпечення діяльності організації в кризових 

ситуаціях;
• забезпечення безпеки споруд і будівель установ, їх кому-

нікаційних систем;
• створення систем сповіщення персоналу;
• розроблення заходів відповідальності за порушення встановле-

них правил безпеки діяльності
Оперативно-інформаційна функція реалізується через виконання 

спеціальних заходів безпеки, основними з яких є:
• організація і ведення конкурентної розвідки, формування ін-

формаційних ресурсів;
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• інформаційно-аналітичні дослідження клієнтів, партнерів і кон-
курентів, інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття 
рішень керівництвом організації;

• взаємодія із правоохоронними органами з питань запобігання 
протиправним посяганням на власність, персонал та імідж ор-
ганізації і припинення їх;

• розроблення і проведення заходів щодо протидії недобросовісній 
конкуренції, в тому числі промисловому шпигунству;

• проведення службових розслідувань за фактами протиправних 
дій персоналу організації та порушення ними встановлених 
правил роботи;

• проведення заходів щодо дезінформації конкурентів;
• проведення заходів впливу на недобросовісних клієнтів, борж-

ників і зловмисників щодо відшкодування організації втрат, яких 
вона зазнала з їх вини.

Під час формування і здійснення заходів та використання засобів 
безпеки потрібно керуватися вихідними положеннями, тобто принци-
пами забезпечення економічної безпеки, основними з яких є:

1. Економічна доцільність і мінімізація можливого збитку і витрат 
на забезпечення безпеки (критерій “ефективність – вартість”).

2. Своєчасність – запобіжний характер заходів гарантування без-
пеки. Передбачає постановку завдань з комплексної безпеки на ранніх 
стадіях розроблення системи безпеки на основі аналізу і прогнозування 
обстановки, загроз безпеки, а також розроблення ефективних заходів 
запобігання посяганням на законні інтереси.

3. Комплексність:
• гарантування безпеки персоналу, матеріальних і фінансових 

ресурсів від можливих загроз всіма доступними законними 
засобами і методами;

• гарантування безпеки інформаційних ресурсів протягом усього 
їхнього життєвого циклу, на всіх технологічних етапах їх об-
роблення (перетворення) і використання, у всіх режимах функ-
ціонування;

• здатність системи до розвитку і вдосконалення відповідно до 
зміни умов функціонування фірми.

Особливу увагу треба приділяти принципу комплексності. Для 
безпеки у всьому різноманітті структурних елементів фірми, за безлічі 
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загроз і способів несанкціонованого доступу, потрібно застосовувати 
всі види і форми захисту та протидії в повному обсязі. Неприпустимо 
застосовувати окремі форми або технічні засоби.

Отже, під комплексною безпекою слід розуміти повне охоплення 
об’єктів захисту всією сукупністю форм протидії і захисту (охорона, 
режим, кадри, документи і т.ін.) на основі правових, організаційних та 
інженерно-технічних заходів. 

4. Законність. Припускає розроблення системи безпеки на осно-
ві законодавства у сфері підприємницької діяльності, інформації і її 
захисту, приватної охоронної діяльності, а також інших нормативних 
документів з безпеки, затверджених органами державного управління 
в межах їх компетенції, із застосуванням усіх дозволених методів ви-
явлення і припинення правопорушень.

5. Обґрунтованість. Пропоновані заходи і засоби захисту мають 
бути реалізувані на сучасному рівні розвитку науки і техніки, бути 
обґрунтованими з огляду на заданий рівень безпеки і відповідати вста-
новленим вимогам і нормам.

6. Безперервність. Вважається, що зловмисники тільки й шукають 
можливість, як би обійти захисні заходи, вдаючись для цього до ле-
гальних і нелегальних методів.

7. Активність. Захищати інтереси фірми треба з достатнім ступенем 
наполегливості, широко використовуючи маневр силами і засобами 
забезпечення безпеки та нестандартні заходи захисту.

8. Спеціалізація. Передбачає використання для розроблення і впро-
вадження заходів і засобів захисту спеціалізованих організацій, що 
найбільш підготовлені до конкретного виду діяльності із гарантування 
безпеки, мають досвід практичної роботи і державну ліцензію на право 
надання послуг у цій галузі. Експлуатацією технічних засобів і реаліза-
цією заходів безпеки мають займатись професійно підготовлені праців-
ники служби безпеки, її функціональні та обслуговувальні підрозділи.

9. Взаємодія і координація. Припускають здійснення заходів без-
пеки на основі чіткої взаємодії всіх зацікавлених підрозділів і служб, 
сторонніх спеціалізованих організацій у цій сфері, координацію їх 
зусиль для досягнення поставленої мети, а також інтеграцію діяльності 
з органами державного управління і правоохоронними органами.

10. Вдосконалення – поліпшення заходів і засобів захисту на основі 
власного досвіду, появи нових технічних засобів з урахуванням змін у 
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методах і засобах розвідки й промислового шпигунства, нормативних 
вимог накопиченого вітчизняного і зарубіжного досвіду.

11. Централізація управління – самостійне функціонування системи 
безпеки з єдиними організаційними, функціональними і методични-
ми принципами, з централізованим управлінням діяльністю системи 
управління.

12. Достатність – застосовування таких засобів і заходів актив-
ного і пасивного захисту, які б були достатніми для протидії загрозам 
чи небезпекам. 

13. Гнучкість – застосовування моделі економічної безпеки за-
лежно від характеру і рівня розвитку загрози чи небезпеки. Це надає 
мобільності діям у сфері безпеки і підвищує їх ефективність.

Режим функціонування системи економічної безпеки. Система 
економічної безпеки, залежно від ситуації та її розвитку, може функ-
ціонувати в трьох режимах: повсякденному, підвищеної готовності і 
надзвичайного стану.

Повсякденний режим – це звичайний робочий режим, коли всі суб’єкти 
системи безпеки, крім кризової групи, виконують свої функції, реалізують 
заходи запобігання виникненню загроз, їх виявлення та розроблення від-
повідних типових планів дій на випадок реалізації тих чи інших загроз. 
Залежно від ситуації, що складається, розрізняють такі види планів:

• план дій у разі загрози вибуху;
• план дій при захопленні заручників або викраденні працівни-

ків організації;
• план дій при вимаганні;
• план дій у разі нападу на приміщення організації;
• план дій під час нападу на інкасаторів.
Типові кризові плани є документами конфіденційного характе-

ру, доступ до яких має вузьке коло осіб. Складають подібні плани у 
двох-трьох примірниках. Один зберігається в керівника організації, 
другий – у начальника служби безпеки, третій може бути у заступника 
керівника, який виконує його обов’язки.

Розробляючи такі плани, слід зважати на те, що це не перелік за-
ходів, а послідовна лінія поведінки організації в конкретній кризовій 
ситуації, спрямована на гарантування безпеки.

Режим підвищеної готовності – це функціонування системи без-
пеки у разі виявлення конкретних потенційних загроз. 

2.1. поняття та основні ЕлЕмЕнти систЕми Економічної бЕзпЕки підприємства
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На доповнення до дій, що виконуються у повсякденному режимі, 
здійснюють ще такі:

• уточнюють і вдосконалюють типові плани дій з урахуванням 
виду загрози, її інтенсивності та масштабності;

• підвищують готовність сил безпеки, які можуть бути задіяні 
для припинення дії загрози;

• можливий початок роботи кризової групи.
Режим надзвичайного (кризового) стану – це функціонування сис-

теми безпеки за наявності реальних загроз, їх дії. У цьому разі:
• оперативне управління організацією переходить до кризової 

групи;
• рада з безпеки розпочинає працювати в постійному режимі;
• забезпечується повна готовність системи безпеки, особливо служ-

би безпеки, функціональних і лінійних керівників та персоналу 
організації до безпосереднього припинення дії загрози;

• залучаються зовнішні сили безпеки (державна служба охорони, 
органи внутрішніх справ) та сили підтримки (структури мініс-
терства надзвичайних ситуацій тощо). 

Слід зазначити, що застосування кожного із згаданих вище засобів 
окремо не дає необхідного ефекту, він можливий тільки на комплексній 
основі. Разом із тим одночасне впровадження всіх згаданих вище за-
собів в принципі неможливе. 

2 . 2 .  К о н ц е п ц і я  б е з п е к и  п і д п р и є м с т в а

Після вивчення всіх описаних вище елементів системи безпеки під-
приємства мають перейти до складання її концепції. Концепція – це 
система поглядів, ідей, цільових настанов, пронизаних єдиним, визначаль-
ним задумом, провідною думкою щодо постановки і шляхів вирішення 
виявлених проблем. До будь-якої концепції ставляться такі вимоги: 

1. Конструктивність. Ця вимога може бути визнана реалізованою, 
якщо в концепції дістане відображення: 
•  початковий стан об’єкта, на перетворення якого спрямована 

концепція; 
•  стан об’єкта, досягнутий в результаті реалізації концепції; 
•  заходи досягнення сформульованих у концепції цілей; 
•  засоби, необхідні і достатні для досягнення поставлених 

цілей; 

тЕма 2. систЕма Економічної бЕзпЕки підприємства
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•  джерела ресурсного забезпечення, використовувані в процесі 
реалізації концепції; 

•  механізм реалізації концепції, тобто способи (методи) ви-
користання виділених засобів і ресурсів. 

2. Вписуваність. Мається на увазі те, що потрібно здійснити пере-
творення якогось об’єкта на систему концепції взаємозв’язаних 
об’єктів, одним із компонентів якої цей об’єкт є. 

3. Відвертість. Розроблена концепція повинна давати змогу в її 
рамках реагувати на зміну умов реалізації концепції і вносити 
корективи в реалізацію у разі потреби в них. 

Зазначені вимоги диктують як обов’язкову умову введення до ло-
гічної структури концепції таких позицій: 

1) виявлення об’єкта і предмета, визначення їх суті, місця серед 
множини інших; 

2) чітке формулювання ролі і завдання реалізації концепції; 
3) виділення умов, необхідних і достатніх для реалізації концепції, 

та зіставлення їх з існуючими; 
4) визначення заходів і шляхів реалізації, що забезпечують пере-

творення об’єкта реалізації концепції;
5) формулювання критеріїв успішності заходів щодо розроблення 

концепції.
Концепція безпеки підприємства є офіційно затвердженим докумен-

том, в якому відображена система поглядів, вимог та умов організації 
заходів безпеки персоналу і власності підприємства. 

Структура концепції може мати такий вигляд: 
I. Опис проблемної ситуації у сфері безпеки підприємства 

1. Перелік потенційних і реальних загроз безпеки, їх класифі-
кація і ранжування. 

2. Причини і чинники зародження загроз. 
3. Негативні наслідки загроз для підприємства. 

II. Механізм гарантування безпеки 
1. Визначення об’єкта і предмета безпеки підприємства. 
2. Формулювання політики і стратегії безпеки. 
3. Принципи гарантування безпеки. 
4. Цілі гарантування безпеки. 
5. Завдання гарантування безпеки. 
6. Критерії і показники безпеки підприємства. 

2.2. конЦЕпЦія бЕзпЕки підприємства
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7. Створення оргструктури управління системою безпеки під-
приємства. 

III. Заходи щодо реалізації заходів безпеки 
1. Формування підсистем загальної системи безпеки підпри-

ємства. 
2. Визначення суб’єктів безпеки підприємства і їх ролі. 
3. Розрахунок засобів і визначення способів гарантування безпеки. 
4. Контроль і оцінка процесу реалізації концепції.

 Необхідно зважати на те, що якнайповніше уявлення про систему 
безпеки підприємства можна отримати після вивчення офіційно при-
йнятих документів з концепції безпеки підприємства, комплексної 
програми гарантування безпеки підприємства і планів його підрозділів 
з реалізації цієї програми. 

ЗАПИТАННя ДЛя САМОКОНТРОЛю

1. Для чого підприємству необхідна система управління економіч-
ною безпекою?

2. Що є головною умовою формування системи управління еконо-
мічною безпекою на підприємстві?

3. Яким чином і на основі чого оцінюється надійність і ефективність 
системи управління економічною безпекою на підприємстві?

4. Що таке політика безпеки підприємства?
5. Які є передумови формування політики безпеки підприємства?
6. У чому полягає доцільність формування стратегії безпеки під-

приємства?
7. Які є засоби і методи забезпечення безпеки підприємства?
8. Що таке система безпеки організації?
9. Яка є основна мета системи безпеки?
10. Які є основні завдання системи безпеки?
11. Які є об’єкти безпеки?
12. Які є суб’єкти безпеки?
13. Що таке механізм реалізації безпеки?
14. Які є основні функції системи безпеки?
15. Які є основні засоби економічної безпеки?
16. Які ви знаєте режими функціонування системи економічної 

безпеки? 
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тЕсти

ТЕСТИ 

1. Системне застосування функцій, заходів, способів та прин-
ципів безпеки – це:

а) механізм реалізації безпеки;
б) стратегія гарантування безпеки;
в) завдання реалізації безпеки;
г) принцип реалізації безпеки.

2. Рівнями організаційної системи безпеки комерційного під-
приємства є:

а) адміністративні, оперативні, управлінські, технічні;
б) адміністративні, режимно-пропускні;
в) адміністративні, оперативні, технічні, режимно-пропускні;
г) всі відповіді вірні.

3. Орієнтири для дій і ухвалення рішень, які полегшують до-
сягнення цілей – це:

а) механізм безпеки підприємства;
б) політика безпеки підприємства;
в) система забезпечення безпеки підприємства;
г) стратегія безпеки підприємства;

4. До зовнішніх суб’єктів безпеки підприємства належать ор-
гани:

а) законодавчої влади 
б) законодавчої та виконавчої влади 
в) виконавчої влади 
г) законодавчої, виконавчої та судової влади.

5. Політика безпеки складається з:
а) завдань та цілей;
б) функцій;
в) принципів і стратегій;
г) всі відповіді вірні 

6. Управлінські рішення, необхідні для забезпечення безпере-
бійного функціонування об’єкта – це рівень:
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а) оперативний;
б) адміністративний;
в) технічний;
г) режимно-пропускний.

7. Стратегія, що визначає глобальну мету і напрями розвитку 
організації на 10–15 років:

с) стратегія ризику;
б) стратегія ґрунтових рішень;
в) стратегія нововведень;
г) стратегія поглинання.

8. Стратегія, що ґрунтується на розвитку якості і його контролі:
а) якості;
б) лояльності;
в) співпраці;
г) управління 

9. Суб’єкти економічної безпеки підприємства поділяються на:
а) внутрішні та зовнішні;
б) внутрішні та проміжні;
в) зовнішні та проміжні;
г) всі відповіді вірні.

10. Система безпеки виконує функції:
а) запобіжно-профілактичну, організаційно-інформаційну;
б) своєчасності та економічності;
в) законності;
г) інформаційно-технічну та запобіжно-профілактичну.

11. Методами забезпечення економічної безпеки підприємства є:
а) технічні;
б) інформаційні;
в) фінансові та правові;
г) всі відповіді вірні.

12. Технічний метод забезпечення економічної безпеки включає:
а) спостереження, контроль та ідентифікацію;

тЕма 2. систЕма Економічної бЕзпЕки підприємства
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б) інформацію, контроль, навчання кадрів;
в) спостереження, контроль, інформацію;
г) вірна відповідь відсутня.

13. Метод забезпечення економічної безпеки, що включає па-
тентування та ноу-хау:

а) інформаційний;
б) інтелектуальний;
в) фінансовий;
г) кадровий.

14. Принципами забезпечення економічної безпеки є:
а) своєчасності, гнучкості, достатності;
б) економічної доцільності, мінімізація можливого збитку і витрат;
в) комплексності, законності, обґрунтованості;
г) всі відповіді вірні.

15. Система поглядів, ідей, цільових настанов, пронизаних 
єдиним, визначальним задумом, провідною думкою щодо 
постановки шляхів вирішення виявлених проблем – це:

а) механізм реалізації безпеки;
б) система безпеки підприємства;
в) концепція безпеки підприємства;
г) вірна відповідь відсутня.

16. Вимогами концепції безпеки підприємства є:
а) конструктивність, вписуваність, відвертість;
б) стислість, логічність, вписуваність;
в) послідовність, конструктивність, вписуваність;
г) стислість, конструктивність, вписуваність.

17. Функціонування системи безпеки за наявних реальних за-
гроз, їх дій – це режим:

а) підвищеної готовності;
б) надзвичайного (кризового) стану;
в) повсякденний;
г) вірна відповідь відсутня.

тЕсти
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18. Функціонування системи безпеки у разі виявлення конкрет-
них потенційних загроз – це режим:

а) підвищеної готовності;
б) повсякденний;
в) надзвичайного (кризового) стану;
г) вірна відповідь відсутня.

19. вичайний робочий режим, коли всі суб’єкти системи без-
пеки, крім кризових, виконують свої функції – це режим:

а) підвищеної готовності;
б) повсякденний;
в) надзвичайного стану;
г) вірна відповідь відсутня.

20. Структура концепції безпеки складається з:
а) опису проблемної ситуації у сфері безпеки підприємства;
б) механізму гарантування безпеки;
в) заходів щодо реалізації заходів безпеки;
г) всі відповіді вірні.

тЕма 2. систЕма Економічної бЕзпЕки підприємства



139Економічна бЕзпЕка підприємств

К р о с в о р д
 1 
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По вертикалі. 1. Рівень організації системи безпеки підприємства, що 
передбачає прийняття управлінських рішень, необхідних для забезпечення без-
перебійного функціонування об’єкта. 2. Функція служби безпеки. 3. Системне 
застосування функцій, заходів, засобів та принципів безпеки. 4. Перспективне 
планування економічних, організаційних та інших заходів з метою досягнення 
відповідного рівня економічної безпеки підприємства.

По горизонталі. 1. Об’єкт захисту на підприємстві. 2. Напрям гарантуван-
ня безпеки. 3. Принцип забезпечення безпеки підприємства. 4. Застосування 
конкретних процедур і виконання конкретних дій для гарантування економічної 
безпеки підприємства. 5. Система поглядів, ідей, цільових настанов, прони-
заних єдиним визначальним задумом, провідною думкою щодо постановки 
і шляхів вирішення виявлених проблем. 6. Режим функціонування системи 
економічної безпеки.

Д а т и  в и з н а ч е н н я  т е р м і н а м  і  п о н я т т я м :
Система безпеки організації – це …
Суб’єкти системи економічної безпеки – це …
Механізм реалізації економічної безпеки – це …

завдання
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Засоби економічної безпеки – це …
Режим функціонування системи економічної безпеки – це …

ЗАВДАННя 

Скласти концепцію безпеки підприємства за наступним планом:
I. Опис проблемної ситуації у сфері безпеки підприємства.

– Перелік потенційних і реальних загроз безпеки, їх класифікація.
– Причини і чинники зародження загроз.
– Негативні наслідки загроз для підприємства.

II. Механізм забезпечення безпеки.
– Визначення об'єктів безпеки підприємства.
– Формулювання політики і стратегії безпеки.
– Принципи забезпечення безпеки.
– Цілі забезпечення безпеки.
– Завдання забезпечення безпеки.
– Критерії і показники безпеки підприємства.
– Створення оргструктури по управлінню системою безпеки під-

приємства.
III. Заходи щодо реалізації заходів безпеки.

– Формування підсистем загальної системи безпеки підприємства.
– Визначення суб'єктів безпеки підприємства і їх ролі.
– Розрахунок засобів і визначення методів забезпечення безпеки.
– Контроль і оцінка процесу реалізації концепції.

Варіант 1.
Торгове підприємство, яке на ринку Львова функціонує 5 років, 

займається продажем будівельних матеріалів. На підприємстві працює 
90 чоловік, у своїй власності має 5 будівель, з яких одна адміністра-
тивна, а 4 – складські приміщення.

Варіант 2.
Філія банку “ААА” працює на ринку банківських послуг у м. Но-

вояворівськ 6 місяців, в оренді (терміном на 5 років) має приміщення 
на першому поверсі 5-поверхового будинку. Чисельність працівників 
у філії банку становить 18 чоловік.

тЕма 2. систЕма Економічної бЕзпЕки підприємства
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ТЕМА 3 

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ ФІРМИ 
 (ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАцІЇ, УСТАНОВИ)

Основні терміни і поняття
Внутрішньооб’єктний режим – установлений у фірмі порядок 

виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, спрямованих 
на забезпечення економічної безпеки, збереження матеріальних засобів 
і захист конфіденційної інформації.

Контрольно-пропускний режим – комплекс організаційно-
правових обмежень і правил, що встановлюють порядок пропуску 
через контрольно-пропускні пункти в окремі будівлі (приміщення) 
співробітників об’єкта, відвідувачів, транспорту і матеріальних за-
собів. 

Контррозвідка служби безпеки господарюючого суб’єкта – це 
виявлення, припинення спроб інфільтрації та запобігання їм; вербуван-
ня агентури конкурентами, партнерами і кримінальними структурами; 
запобігання просочуванню конфіденційної інформації про діяльність 
підприємства з боку його працівників, партнерів і клієнтів, профілактич-
ну перевірку лояльності його співробітників, службове розслідування 
фактів фальсифікації і розкрадань; оперативне прикриття персоналу, 
будівель і об’єктів підприємства. 

Масовий захід – заздалегідь спланований і визначений за місцем, 
часом, кількістю учасників і причинами зібрання людей, що має ха-
рактер свята, культурного або рекламного заходу або ділової зустрічі. 

Оперативно-тактична (мікроекономічна) складова економічної 
розвідки – збирання і аналіз оперативно-тактичної інформації для 
ухвалення керівництвом обґрунтованих рішень щодо поточних про-
блем підприємства.

Система економічної розвідки – організаційна структура, що 
займається питаннями збирання, перевірки (верифікації), оброблення 
і аналізу даних з різних аспектів зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства з наступним використанням отриманої інформації для 
вирішення конкретних завдань його господарської діяльності. 

Служба безпеки фірми – самостійний структурний підрозділ, який 
вирішує завдання безпосереднього забезпечення захисту життєво важ-



142 Економічна бЕзпЕка підприємств

тЕма 3. служба бЕзпЕки Фірми  (підприємства, організаЦі, установи)

ливих інтересів фірми в умовах комерційного, підприємницького ризику 
та конкурентної боротьби.

Стратегічна (макроекономічна) складова економічної розвід-
ки – збирання і аналіз стратегічної інформації про глобальні процеси 
в економіці, політиці, технології тощо, які можуть мати вплив (пози-
тивний або негативний) на розвиток підприємства.

3 . 1 .  С л у ж б а  б е з п е к и  я к  п і д с и с т е м а 
п і д п р и є м с т в а  ( о р г а н і з а ц і ї )

Завдання гарантування безпеки підприємства є одним із основних, 
пріоритетних завдань, що стоять перед усіма структурними ланками і 
всіма працівниками підприємства, так само як і завдання збільшення 
прибутку, підвищення власного добробуту. Ефективний захист еконо-
мічних інтересів фірми може бути забезпечений лише у разі об’єднання 
зусиль її персоналу: адміністрації, інженерно-технічних працівників, 
службовців, робітників.

Служба безпеки (СБ) фірми – це самостійний структурний під-
розділ. Вона вирішує завдання безпосереднього забезпечення захисту 
життєво важливих інтересів фірми в умовах комерційного і підприєм-
ницького ризику, конкурентної боротьби. На всіх великих і середніх 
підприємствах (в організаціях) звичайно створюються автономні служби 
безпеки, а безпеку функціонування невеликих фірм можуть гарантувати 
територіальні (районні або міські) служби за договорами найму одного 
чи кількох охоронців. Такі служби охорони зазвичай створюються при 
місцевих органах внутрішніх справ або при державній службі безпеки. 

Підприємство як система має певні структурні ланки:
• дирекцію – керівництво підприємства;
• бухгалтерію;
• відділи – функціональні ланки підприємства;
• допоміжні служби;
• службу безпеки (СБ).
Система діяльності підприємства організаційно складається з таких 

частин, як:
• організаційно-управлінська діяльність;
• фінансова;
• комерційна або інша основна діяльність підприємства;
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• кадрова;
• із гарантування власної безпеки.
Кожна структурна ланка має свої функціональні обов’язки і ви-

рішує своє конкретне завдання. Водночас кожна структурна ланка і 
кожен співробітник працюють для досягнення загальної мети: підви-
щення добробуту підприємства, збільшення його прибутку. Від того, 
як буде реалізована ця мета, залежатиме їх особисте благополуччя, їх 
особистий прибуток.

Служба безпеки як відділ підприємства вирішує завдання:
• організації захисту економічних інтересів на підприємстві;
• гарантування безпеки спеціальними засобами і методами.
Виконуючи організаційну функцію, служба безпеки працює у взає-

модії з дирекцією і відділами (функціональними ланками) підприємства.
Служба безпеки спільно з дирекцією забезпечує:
• ухвалення правильних управлінських рішень (забезпечує керів-

ництво інформацією, веде аналітичну роботу);
• управління системою безпеки (консультує керівництво з питань 

захисту економічних інтересів);
• створення режиму збереження комерційної таємниці (розробляє 

правила, що забезпечують його дотримання);
• надання допомоги і здійснення контролю за діяльністю всіх 

функціональних ланок підприємства.
Служба безпеки спільно з відділами забезпечує:
• здійснення комерційних операцій (бере участь у підготовці 

контрактів, перевіряє надійність партнерів, відстежує виконання 
взятих ними зобов’язань);

• підбір, перевірку і підготовку персоналу;
• навчання персоналу прийомів поведінки і правил спілкування, 

формування загальної і особистої зацікавленості, створення на 
підприємстві обстановки пильності.

Служба безпеки самостійно працює спеціальними засобами і ме-
тодами:

• у середовищі працівників підприємства;
• у середовищі партнерів і конкурентів підприємства.
Отже, в підприємницькій діяльності гарантування безпеки – цілісне 

явище, що має свою чітку структуру й систему. Перед нею стоїть кон-
кретна мета, якої досягають вирішенням управлінських і специфічних 
завдань.

3.1. служба бЕзпЕки як підсистЕма підприємства (організаЦії)
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Діяльність із гарантування безпеки на підприємстві спрямована на 
конкретні об’єкти і здійснюється особливими засобами і методами. Вона 
тісно пов’язана з діяльністю всіх функціональних ланок підприємства і має 
здійснюватися комплексно. Будучи підсистемою організації, ця діяльність 
має здійснюватися з позицій сучасного менеджменту – науки, практики і 
мистецтва управління виробництвом, послугами, збутом, персоналом від-
повідно до умов ринкової економіки, демократичних і економічних свобод.

Організація як самокерована система, з одного боку, є елементом 
загального ринкового організму, з другого – самостійною спільністю із 
специфічним внутрішнім середовищем, здатним в умовах конкуренції 
до ефективної діяльності і розвитку. Тому системний підхід тут осо-
бливо важливий. Саме система здатна швидко реагувати на зміни, їх 
відпрацювання, аналіз, вибір альтернативних рішень щодо виниклих 
нестандартних ситуативних проблем або завдань.

Основною метою підсистеми безпеки фірми є запобігання: збитку 
в її діяльності за рахунок розголошення, просочування інформації та 
несанкціонованого доступу до джерел конфіденційної інформації; 
розкраданню фінансових і матеріально-технічних коштів, знищенняю 
майна і цінностей; порушенню роботи технічних засобів забезпечення 
виробничої діяльності, зокрема засобів інформатизації, а також запо-
бігання збитку персоналу організації.

Завданнями підсистеми безпеки фірми є:
• своєчасне виявлення й усунення загроз персоналу і ресурсам; 

причин і умов виникнення фінансового, матеріального і мо-
рального збитку інтересам фірми, порушення її нормального 
функціонування і розвитку;

• віднесення інформації до категорії обмеженого доступу (служ-
бової і комерційної таємниць, іншої конфіденційної інформації, 
належного захисту 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 загрози 
безпеки і прояви негативних тенденцій у функціонуванні фірми;

• ефективне припинення посягань на ресурси і загроз персоналу 
на основі комплексного підходу до безпеки;

• створення умов для максимально можливого відшкодування й 
локалізації збитку, завданого неправомірними діями фізичних і 
юридичних осіб, для ослаблення негативного впливу наслідків 
порушення безпеки на досягнення стратегічної мети.

тЕма 3. служба бЕзпЕки Фірми  (підприємства, організаЦі, установи)
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Організаційна структура підсистеми безпеки організації може бути 
різною залежно від виду підприємства (банк, фірма), його розмірів, форм 
власності тощо. Створювати її слід усвідомлено й раціонально, максимально 
використовуючи досвід фахівців у сфері безпеки бізнесу.

Структура, чисельність і склад служби безпеки визначаються ре-
альними потребами фірми і ступенем конфіденційності її інформа-
ції. Залежно від розмірів і потужності організації її безпека і захист 
інформації можуть бути гарантовані по-різному: від абонементного 
обслуговування силами приватних охоронних і детективних структур 
до розгортання повномасштабної власної служби і системи безпеки з 
розвиненою структурою і штатною чисельністю 

У своїй діяльності служба безпеки керується:
• інструкцією з організації режиму і охорони;
• інструкцією щодо захисту комерційної таємниці;
• переліком відомостей, що становлять комерційну таємницю;
• інструкцією щодо роботи з конфіденційною інформацією для 

керівників, фахівців і технічного персоналу;
• інструкцією щодо організації зберігання справ, що містять кон-

фіденційну інформацію, в архіві;
• інструкцією щодо інженерно-технічного захисту інформації;
• інструкцією про порядок роботи з іноземними представниками 

і представництвами та ін.
Служба безпеки фірми завжди має бути готовою до подолання 

критичної (кризової) ситуації, що може виникнути через зіткнення 
інтересів бізнесу та злочинного світу. Для управління безпекою багато 
які фірми створюють так звані кризові групи, у складі яких працюють 
керівник фірми, юрист, фінансист і керівник служби безпеки. Головна 
мета діяльності кризової групи – протидіяти зовнішнім загрозам для 
безпеки фірми.

Служба безпеки будь-якої фірми постійно виконує певний комплекс 
завдань. Головними з них для будь-якої фірми є такі:

1) гарантування безпеки виробничо-господарської діяльності та 
захисту відомостей, що вважаються комерційною таємницею 
фірми (підприємства, організації);

2) організація роботи з правового та інженерно-технічного захисту 
комерційної таємниці фірми;

3) запобігання необґрунтованому допуску й доступу до відомостей 
та робіт, які становлять комерційну таємницю;

3.1. служба бЕзпЕки як підсистЕма підприємства (організаЦії)
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4) організація спеціального діловодства, яке унеможливлює не-
санкціоноване одержання відомостей, віднесених до комерційної 
таємниці відповідної фірми;

5) виявлення і локалізація можливих каналів витоку конфі-
денційної інформації в процесі звичайної діяльності та в екс-
тремальних ситуаціях;

6) забезпечення режиму безпеки за здійснення всіх видів діяль-
ності, зокрема зустрічі, переговори й наради у рамках ділової 
співпраці фірми з іншими партнерами;

7) забезпечення охорони приміщень, устаткування, офісів, продукції і 
технічних засобів, необхідних для виробничої або іншої діяльності;

8) забезпечення особистої безпеки керівництва та провідних ме-
неджерів і спеціалістів фірми;

9) оцінка маркетингових ситуацій та неправомірних дій конку-
рентів і зловмисників.

Зрозуміло, що перелік конкретних завдань щодо гарантування без-
пеки фірми залежно від специфіки її діяльності може бути більшим або 
меншим, але завжди достатнім та обґрунтованим.

Сукупність конкретних завдань, що стоять перед службою безпеки 
фірми, зумовлює певний набір виконуваних нею функцій (рис. 3.1).

3.2.  П р о ц е д у р а  с т в о р е н н я  і  л і к в і д а ц і ї 
с л у ж б и  б е з п е к и  п і д п р и є м с т в а

Для створення служби безпеки керівництво і менеджери насамперед 
розпочати створення її системи безпеки, визначити структурні варіанти й 
перспективи її розвитку. Але передусім треба визначити можливості:

• використання служб охорони за контрактом;
• створення власної служби безпеки;
• залучення допомоги державних служб охорони;
• протидії загрозам з боку терористів;
• протидії загрозам вибухів, комп’ютерним злочинам;
• протидії “білокомірцевій” злочинності;
• використання спецтехніки (відео- та інших оперативних систем 

охорони різних суб’єктів і об’єктів, спеціальних технічних засо-
бів охорони периметра об’єкта, систем охоронного устаткування 
і центрального управління і т.ін.)
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Вирішиши створити власну службу безпеки, підприємець передусім 
повинен звернутися до експертів у галузі організації сучасної системи 
безпеки недержавного підприємства з проханням провести дослідження 
цієї проблеми і підготувати пакет документів, що визначають програ-
му і функціонування системи безпеки підприємства. Краще за все це 
можуть зробити професійно підготовлені менеджери безпеки.

3.2. проЦЕдура створЕння і ліквідаЦії служби бЕзпЕки підприємства
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Організація і забезпечення пропускного та внутрішньооб’єктного ре-
жиму в приміщеннях; порядок несення служби; контроль дотримання 
вимог режиму персоналом фірми і партнерами (відвідувачами) 

Підтримка контактів із правоохоронними органами та службами без-
пеки сусідніх підприємств (організацій) в інтересах вивчення кримі-
ногенної обстановки в районі (зоні) 

Ведення обліку сейфів і металевих шаф, у яких дозволене постійне 
чи тимчасове зберігання конфіденційних документів, а також облік 
та охорона спеціальних приміщень і технічних засобів у них 

Організація та регулярне проведення навчання працівників фірми і 
служби безпеки за всіма напрямами захисту комерційної таємниці 

Забезпечення суворого виконання вимог нормативних документів з 
питань захисту комерційної таємниці 

Розробка, оновлення і поповнення переліку відомостей, що станов-
лять комерційну таємницю, та інших нормативних актів, які регла-
ментують порядок забезпечення безпеки й захист інформації 

Організація та проведення службових розслідувань за фактами роз-
голошення або втрати документів, інших порушень безпеки фірми 

Виявлення і перекриття можливих каналів витоку конфіденційної 
інформації, облік та аналіз порушень режиму безпеки працівниками 
фірми, клієнтами та конкурентами 

Розробка та здійснення заходів із забезпечення роботи з документами, 
що містять відомості, які є комерційною таємницею, контроль вико-
нання вимог матеріалів інструктивного характеру

Участь у розробці основоположних документів (статуту, правил вну-
трішнього розпорядку, договорів тощо) з метою відображення в них 
вимог забезпечення безпеки й захисту комерційної таємниці 
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Рис. 3.1. Типові функції служби безпеки фірми 
(підприємства, організації) [46]
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Чому потрібно створювати систему безпеки навіть у малому й се-
редньому бізнесі, зрозуміли вже багато підприємців. В умовах сучасної 
України для господарюючого суб’єкта існують такі основні джерела 
загроз, небезпек, втрат, конфліктів і ризиків:

• розкрадання (крадіжки) фондів, власності, дрібні крадіжки, що 
здійснюються співробітниками;

• “білокомірцева” злочинність, корупція;
• комп’ютерна злочинність, загрози технічного проникнення і 

просочування електронної інформації;
• вандалізм, вибухи, пожежі, підпали;
• викрадення, захоплення заручників, рекет, загрози шантажу;
• загрози природного походження (катаклізми);
• масові безпорядки.
У процесі організації комплексної системи безпеки господарюючого 

об’єкта особливу увагу слід звертати на такі елементи:
• здатність розробити програму, адекватну специфічним потребам 

захисту об’єкта;
• ступінь надійності працівників підприємства;
• вартість програми захисту об’єкта;
• ступінь надійності захисту об’єкта;
• достатня ефективність витрат на програму діяльності;
• рівень загальної відповідальності адміністрації;
• здатність програм гарантування безпеки відповідати вимогам;
• страхові премії як результат виконання програми;
• здатність модернізувати систему безпеки відповідно до сучас-

них вимог;
• здатність прищепити працівниками підприємства відчуття кор-

поративності;
• надійність виробника спеціального обладнання, яке вико-

ристовується для захисту об’єкта;
• засоби впливу на громадську думку на користь вирішення про-

блем безпеки об’єкта.
Для ефективного функціонування служби безпеки потрібно попере-

дньо опрацювати багато питань. Серед них особливе значення має про-
ектування оргструктури служби безпеки та її ресурсного забезпечення, 
оскільки без вирішення цих питань її діяльність взагалі неможлива. 

Серед причин нерівномірні кількості працівників у різних підрозді-
лах служби безпеки можна назвати фінансові можливості підприємства-
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3.2. проЦЕдура створЕння і ліквідаЦії служби бЕзпЕки підприємства

засновника, наявність або відсутність таємниць, що охороняються, 
ступінь участі у конкурентній боротьбі і т.ін. Кожен підрозділ служби 
безпеки має свої специфічні цілі, завдання і функції, реалізація яких 
(оскільки вони взаємно доповнюють одне одного) дає змогу значно 
підвищити ефективність служби безпеки в цілому. 

В організаційній структурі передбачена також посада керівника 
служби безпеки, яка на практиці трансформувалася в начальника служ-
би безпеки. Очевидно, що коли персонал служби безпеки за чисельніс-
тю великий, неминуче виникає питання щодо заступників начальника 
служби безпеки. Їх також має бути не менше трьох – за кількістю під-
розділів служби безпеки.

Будь-яка оргструктура, навіть найоптимальніша, не зможе дати 
очікуваних результатів, якщо її не доповнити внутрішніми норматив-
ними актами, що регулюють діяльність усіх підрозділів і співробітників 
служби безпеки. Образно кажучи, “кістка” (оргструктура) має обрости 
“м’ясом” (нормативними документами). Причому ці нормативні акти 
умовно можна поділити на дві групи: 1) ті, що безпосередньо стосу-
ються діяльності самої служби безпеки; 2) ті, що регулюють діяльність 
інших служб (підрозділів, працівників) підприємства. До першої групи 
належать: статут служби безпеки, положення про відділи і штаб служ-
би безпеки, положення про групи і сектори служби безпеки, посадові 
інструкції працівників служби безпеки.

Структура посадової інструкції має такі розділи: загальні положен-
ня; функції; посадові обов’язки; відповідальність; взаємини і зв’язки 
за посадою. Розробляють ці нормативні акти послідовно, починаючи 
із статуту до посадової інструкції, що дає змогу охопити весь комплекс 
цілей, завдань і функцій, що вирішуються службою безпеки. 

До другої групи внутрішніх нормативних актів, що забезпечу-
ють діяльність інших працівників і служб підрозділів підприємства-
засновника, належать: 

• договір підприємства з партнером про забезпечення ним заходів 
безпеки комерційної інформації; 

• інструкція щодо виконавців робіт і документів, що містять ко-
мерційну таємницю; 

• зобов’язання про нерозголошення комерційної таємниці; 
• перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю під-

приємства і основні вимоги до працівників з її захисту; 
• перелік відомостей, які не повинні розголошуватися стороннім 

особам з метою особистої безпеки працівників підприємства; 
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• перелік посадових осіб, уповноважених відносити інфор-мацію 
до комерційної таємниці; 

• правила віднесення інформації до комерційної таємниці і зняття 
з її носіїв грифу конфіденційності; 

• правила ведення таємного діловодства; 
• пам’ятка працівникові (службовцеві) про збереження комерцій-

ної таємниці підприємства; 
• правила приймання відвідувачів на підприємстві; 
• правила внутрішнього трудового розпорядку і т.ін.
Проте оптимальна оргструктура і повне правове забезпечення служби 

безпеки самі по собі не забезпечать її ефективного функціонування, якщо 
вона не матиме відповідних ресурсів. Продовжуючи образні порівняння, 
можна стверджувати, що після того, як “кістка” (оргструктура) обросла 
“м’ясом” (внутрішні нормативні документи), слід поклопотатися про “їжу” 
(ресурси). Серед них першочергове значення мають фінансові ресурси. Без 
фінансового забезпечення діяльності служби безпеки безглуздо взагалі 
говорити про її функціонування. 

Не менше значення для керівників служби безпеки має кадрове 
забезпечення її діяльності. Роботу цю умовно можна поділити на два 
етапи. На першому етапі відбирають кандидатів для роботи в службі 
безпеки, перевіряють їх, кандидати проходять спеціальну підготовку і 
стажування на посаді. При їх відборі особливу увагу приділяють освіті 
(крім юристів, доцільно запрошувати на роботу також економістів, фі-
нансистів). Крім перевірки органами внутрішніх справ, не зашкодить 
з’ясувати біографічні та інші дані про кандидата. Зрозуміло, це треба 
робити не завжди (зайвою буде така перевірка, наприклад, кандидата, 
якого добре і давно знає керівник служби безпеки) і з письмової згоди 
кандидатів. Проте письмову згоду на таку перевірку після зарахування 
кандидата на роботу в службі безпеки слід отримати у будь-якому разі. 

Якщо в процесі перевірки встановлена придатність кандидата для ро-
боти в служби безпеки, то його направляють на навчання до недержавної 
освітньої установи (крім осіб, що мають стаж роботи в оперативних або 
слідчих підрозділах не менше трьох років). При цьому особливу увагу 
звертають на наявність ліцензії у цієї установи і якість програми навчання. 
Після проходження спеціальної підготовки і отримання ліцензії охоронця 
доцільно організувати стажування кандидата на відповідній посаді (від 1 
до 6 міс.) і лише після цього вирішувати питання щодо його зарахуван-
ня на постійну роботу в службі безпеки або звільнення. Зрозуміло, така 
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можливість має бути передбачена в контракті, який підписується після 
відбору кандидата. 

Повне і якісне забезпечення служби безпеки матеріально-технічними 
ресурсами – не тільки засіб, а й умова підвищення ефективності роботи її 
працівників. Ці ресурси умовно поділяють на такі групи: 

• зброя і боєприпаси; 
• спеціальні засоби; 
• службові приміщення різного характеру (кабінети, караульні при-

міщення, збройові кімнати, стрілецькі тири, кімнати огляду); 
• допоміжна техніка (автотранспорт, відео-, кіно-, фототехніка, 

засоби оперативного радіо- і телефонного зв’язку, комп’юте-ри 
тощо); 

• засоби запобігання й захисту (охоронно-пожежна сигналізація, 
сторожові собаки, охоронне освітлення, телебачення та ін.); 

• засоби забезпечення нормальної діяльності працівників (форме-
не обмундирування, меблі, канцелярське приладдя, медикамен-
ти, бланки документів, юридична і спеціальна література тощо). 

Нарешті, останнє за послідовністю, але не за важливістю, забез-
печення діяльності служби безпеки інформаційними ресурсами. На-
самперед слід визначити потребу і обсяги мінімуму інформації, без якої 
функціонування служби безпеки взагалі неможливе. Таку інформацію 
можна умовно поділити на три блоки (“Середовище функціонування 
підприємства”, “Стан безпеки усередині підприємства” і “Внутрішньо-
організаційна діяльність служби безпеки”), після чого в рамках кожного 
блоку скласти перелік необхідних відомостей. Цей перелік буде довіль-
ним, якщо при його складанні керуватися одним принципом: будь-яка 
інформація реально має “обслуговувати”, “працювати” на реалізацію як 
мінімум однієї функції служби безпеки. Можна рекомендувати у зв’язку 
з цим відносити до цих блоків такі дані, які, зрозуміло, не можуть бути 
вичерпними. 

До першого блоку “Середовище функціонування підприємства” за-
звичай належать відомості про підприємства-конкуренти, правоохоронні 
й контрольно-наглядові органи, ринкову кон’юнктуру, криміногенну 
ситуацію в регіоні, місце розташування підприємства, нормативні акти, 
що регулюють діяльність підприємства-засновника.

Другий блок “Стан безпеки усередині підприємства” містить відо-
мості про: 

• стан злочинності серед персоналу;
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• наявність або відсутність комерційної таємниці; 
• джерела (канали) і суми матеріального збитку, завданого під-

приємству; 
• аналіз насильницьких злочинів, здійснених проти персоналу; 
• ефективність роботи юрисконсульта (юридичної служби); 
• співробітників підприємства, що мають доступ до конфі-

денційної інформації і пов’язані зі збереженням товарно-
матеріальних цінностей; 

• про місцезнаходження документації, що містить комерційну 
таємницю, і правила роботи з нею; 

• місцерозташування і зберігання виробів (описи процесів), що 
становлять таємницю підприємства.

Нарешті, в третьому блоці “Внутрішньо-організаційна діяльність 
служби безпеки” мають бути відомості про склад і структуру служби 
безпеки, переміщення її працівників, дисциплінарну практику, резуль-
тати перевірок, стан законності.

Очевидно, що без належної практичної організації використання 
такого масиву інформації не обійтися. Ідеальним варіантом у цьому разі 
було б створення інформаційної системи на базі комп’ютерної техніки, 
проте її створення потребує певних витрат. Тому на практиці найчастіше 
трапляється віддзеркалення й систематизація необхідної інформації в 
письмових документах. До документів, які складають у службі безпе-
ки і прийнятих вищими державними органами управління, належать: 

• організаційні (статут, положення, посадові інструкції, штатний 
розклад, правила внутрішнього трудового розпорядку); 

• правові (закони, підзаконні акти, методичні рекомендації щодо 
проблем безпеки і т.ін.); 

• розпорядчі (накази, інструкції, вказівки, графіки роботи пер-
соналу тощо); 

• інформаційно-довідкові (наприклад, протоколи, акти, довід-
ки, листи, доповідні й пояснювальні записки, телефонограми, 
телеграми, досьє); 

• договори, трудові угоди; 
• документи про особовий склад (накази щодо особового складу, тру-

дові книжки, матеріали перевірок скарг, графіки відпусток і т. ін.). 
Правильно організованим документальним відображенням необхід-

них відомостей досягають ефективного інформаційного забезпечення 
діяльності служби безпеки. 
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Ліквідація служби безпеки можлива у разі добровільної відмови її 
персоналу від виконання своїх обов’язків, за ініціативою підприємства-
засновника, при ліквідації підприємства-засновника і при анулюванні 
органом внутрішніх справ ліцензій усіх охоронців і детективів. Перший 
і останній варіанти швидше можливі теоретично, проте повністю ви-
ключати їх не можна. 

3 . 3 .  С л у ж б а  б е з п е к и  п і д п р и є м с т в а : 
с т р у к т у р а ,  о с о б л и в о с т і  у п р а в л і н н я  

ї ї  д і я л ь н і с т ю  т а  з а б е з п е ч е н н я 
п р а ц і в н и к а м и

3.3.1.  Управління безпекою підприємства
Очолює службу безпеки начальник служби на посаді заступника 

керівника фірми з безпеки.
Органами управління безпекою великого підприємства є:
• дирекція фірми – вищий орган управління;
• правління служби безпеки – виконавчий орган.
До складу правління зазвичай входять начальник служби безпеки, 

заступник начальника служби безпеки, секретар-інспектор.
Начальник служби безпеки є безпосереднім керівником персоналу 

служби безпеки. Він підпорядковується директорові підприємства або 
одному із його заступників відповідно до штатного розпису. Начальник 
служби безпеки здійснює керівництво діяльністю служби безпеки, ви-
рішує всі організаційні питання, пов’язані з діяльністю служби безпеки, 
крім тих, що стосуються виключної компетенції дирекції підприємства.

Начальника служби безпеки призначає дирекція підприємства з осіб, 
що мають вищу освіту. Директор фірми укладає з ним трудовий договір, 
у якому обумовлено всі посадові обов’язки та умови праці.

Начальник служби безпеки без додаткового доручення діє від імені 
служби безпеки у всій своїй діяльності, має право підпису всіх правових 
і бухгалтерських документів служби безпеки, визначає посадові оклади 
її працівників, вирішує питання щодо надання чи позбавлення премій, 
інших видів заохочення та мотивування, укладає трудові договори із 
працівниками служби безпеки тощо.

На час відпустки чи відрядження начальник служби безпеки делегує 
свої права заступникові.
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Начальник служби безпеки відповідає за:
• надання охоронних і пошукових послуг з метою безпеки фірми і 

суворого дотримання чинного законодавства України;
• забезпечення збереженості спеціальних засобів, зброї, боєпри-

пасів, що придбані підприємством;
• якість професійної підготовки осіб зі складу служби безпеки.
Начальнику служби безпеки не дозволяється суміщати охоронну 

діяльність із державною службою чи виборною оплачуваною посадою 
в громадських об’єднаннях, а також надавати послуги особисто чи 
через своїх підлеглих, що пов’язані із забезпеченням безпеки інших 
підприємств.

Підбираючи начальника служби безпеки, ставлять насамперед два 
питання, що стосуються його професіоналізму і лояльності. Відповідно до 
виконуваних ним функцій він має знати не просто дані про підприємство, 
а всі проблемні аспекти його роботи, весь негатив, а деколи й дуже багато 
про особисте життя керівництва фірми. Тому підбір особи на таку посаду 
має бути дуже чітким і обдуманим.

Поширеним є твердження, що необхідну кандидатуру треба шу-
кати тільки серед своїх і тільки серед колишніх працівників орга-
нів. Це значно звужує і так вузьке коло претендетів. Щодо пошуку 
“серед своїх” можна погодитися з тим, що особа з рекомендаціями 
хорошого знайомого матиме набагато більшу довіру, ніж стороння 
кандидатура. Проте свої, а тим більше родичі, через дружні стосунки 
з керівником впевнені в тому, що в них не виникне проблем, тому до 
роботи серйозно не ставляться, і впливати на них складніше через 
те, що вони “свої”.

Те, що потрібно шукати кандидатуру серед колишніх працівників 
силових структур, також потребує уточнення. Як правило, такі фахівці, 
що пропрацювали в органах тривалий час, є професіоналами, але тільки 
у вузькій спеціальності. А керівник служби безпеки має знати набагато 
більше. Крім того, професіоналів органи не відпускають – за ними 
стежать, їх можуть у будь-який момент залучити до співпраці. Ще один 
аспект – тривала робота у відповідних структурах накладає відбиток 
на стиль життя і поведінки цієї особи, що не завжди є позитивним. 

При підборі кандидата на посаду начальника служби безпеки слід 
чітко визначити пріоритети його роботи. Такими пріоритетами можуть 
бути загрози з боку конкурентів, боротьба з шахрайством персоналу, 
протидія кримінальним угрупованням чи нейтралізація дії силових 
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структур. Залежно від цього і потрібно шукати спеціаліста. Якщо го-
ловна проблема – силові структури, кращим буде працівник з керівної 
посади в цих структурах з відповідними налагодженими зв’язками. 
Якщо кримінал, то працівник має досвід роботи з ним і досвід створен-
ня відповідних систем безпеки. Якщо конкуренти, важливим є досвід 
збору інформації та аналізу економіки підприємства.

Процес управління. У найзагальнішому вигляді цей процес скла-
дається з трьох стадій, кожна з яких охоплює послідовно здійснювані 
етапи або операції: 

I стадія: збирання, оброблення, узагальнення та аналіз інформації;
II стадія: вироблення і ухвалення управлінського рішення; 
III стадія: організація виконання управлінського рішення. 
Зрозуміло, що така структура процесу управління не є загально-

прийнятою, яку слід копіювати в управлінні діяльністю служби безпеки. 
Відповідно до специфіки діяльності служби безпеки та її зовніш-

нього оточення слід (у межах зазначеної структури) виробляти свій 
підхід до процесу управління. Наведемо варіант структури процесу 
управління: 

I. Оцінка обстановки. 
1. Преамбула. 
2. Формулювання обмежень і критеріїв ухвалення рішення. 
3. Формування набору альтернативних вирішень проблеми. 
4. Оцінка альтернатив. 

II. Оцінка конкуруючих сил на ринку послуг (виробництві) – зло-
чинних елементів (груп) у регіоні (зоні) дислокації фірми. 

III. Оцінка своїх сил. 
5. Технічне забезпечення захисту фірми. 
6. Фізичне забезпечення захисту. 
7. Якісна характеристика працівників служби безпеки. 

IV. Оцінка фірм, що співпрацюють і взаємодіють на ринку послуг. 
V. Організація взаємодії постів і порядок їх посилення за різних 

режимів діяльності. 
VI. Організація зв’язку між постами для забезпечення взаємодії. 
VII. Організація взаємодії з органами МВС. 
VIII. Дія сил і засобів служби безпеки при порушенні режимів за-

хисту. 
IX. Забезпечення охорони провідних фахівців фірми, їх сімей і 

власності. 
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Таким чином, раціональне впровадження в практику основних еле-
ментів системи, механізму і процесу управління дає змогу керівництву 
служби безпеки значно підвищити ефективність управлінської дії на 
результати її діяльності. 

Багатогранність сфери гарантування безпеки фірми, зокрема захист 
її комерційної таємниці, вимагає створення спеціальної служби для 
реалізації всіх захисних заходів.

Структура, чисельність і склад служби безпеки фірми визначають-
ся реальними фінансовими можливостями, масштабом комерційної 
діяльності, ступенем конфіденційності інформації. Залежно від цих 
чинників служба безпеки може налічувати від 2–3 осіб, що працюють 
за сумісництвом, до чисельності працівників повномасштабної служби 
з розвиненою структурою.

3.3.2.  Особливості  підбору персоналу для роботи 
у службі  безпеки

Принциповим питанням, яке доводиться вирішувати кожній фір-
мі, є питання комплектування служби охорони висококваліфікованими 
і надійними кадрами. Зарубіжний і вітчизняний досвід гарантування 
безпеки підприємницької діяльності підтверджують, що переважним є 
варіант створення банком, фірмою, організацією свого відділення, що 
забезпечує його безпеку.

Одні фірми категорично відмовляються наймати охоронців за контр-
актом. Інші такого ж розміру і з такою ж чисельністю персоналу, на-
впаки, використовують тільки охоронців-контрактників. На практиці 
проблема забезпечення корпоративної безпеки вирішується за однією 
з таких схем:

• зведення завдань служби безпеки тільки до охоронних функцій 
із залученням для їх виконання приватних охоронних структур;

• доручення виконувати охоронні функції приватним охоронним 
підприємствам, а вирішувати внутрішні питання – власним екс-
пертам під керівництвом менеджера з безпеки;

• покладання виконання всіх функцій на власну службу.
При використанні першого варіанта перед укладанням угоди з при-

ватними охоронними структурами слід вивчити імідж таких фірм з 
огляду на час діяльності, коло клієнтів, професійний рівень, надійність, 
кадровий склад, фінансове становище та ін.
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Другий варіант більш привабливий, але при його використанні 
ускладнюється контроль надійності охоронців і використання їх для 
вирішення оперативних завдань.

Третій варіант найбільш дорогий і потребує багато зусиль, оскіль-
ки вимагає обов’язкового ліцензування охоронців, створення власної 
збройової кімнати, придбання зброї тощо.

Основними якостями і властивостями професійного менеджера, на 
думку іноземних фахівців, є здатність:

• керувати собою в будь-яких умовах і ситуаціях;
• постійно працювати над своїм професійним зростанням, за-

гальною інтелігентністю і культурою;
• розвивати навички прогнозування, аналізу, запобігання про-

блемам і труднощам або вирішення їх;
• розвивати здатність впливати на людей залежно від їх станови-

ща, віку та інших факторів;
• постійно освоювати сучасні підходи і методи технології менедж-

менту, знаходити і розробляти нові відповідно до умов України 
і того середовища, в якому діє фірма;

• розвивати здатність ефективно використовувати на демократич-
ному рівні та за існуючого права владні повноваження, прагнути 
від формального до неформального лідерства;

• уміти переконувати і навчати людей, мотивувати їх ефективну 
творчу діяльність та ініціативу;

• уміти формувати й ефективно працювати з групами і колективами 
на рівні як формального, так і неформального лідера;

• постійно прагнути до творчості і нововведень, вчити цього своїх 
підлеглих і колег по роботі.

Режим робочого часу у менеджера безпеки напружений і, як прави-
ло, не обмежений. Тому і винагорода (зарплата, премії та ін.) у нього 
зазвичай вищі, ніж в інших фахівців компанії.

Експерти погоджуються з тим, що навіть один охоронець здатен убе-
регти клієнта від безлічі неприємностей, якщо він професіонал. Правда, 
у випадках, коли за бізнесменом починають планомірно полювати інші 
професіонали, його шанси залишитися живим різко знижуються. Проте 
надійно “закрити” від убивць можна в принципі будь-якого клієнта. Але 
для цього потрібна ціла команда добре підготовлених фахівців, система-
тична оперативна робота, першокласні технічні засоби, тобто великі гроші. 
Мало кому по кишені мати “особисту гвардію” з 10–20 осіб. Більшість 
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підприємців у країнах СНД і Східної Європи утримують не більше двох-
трьох охоронців.

Якщо у підприємця є один охоронець, то краще постійно ходити 
разом з ним, а коли два, то перед тим як входити до під’їзду, потрібно 
одного відправити перевірити всі сходові клітки. Непогано заздалегідь 
потурбуватися про бронежилети для всіх.

Варто зауважити, що більшість замовлених убивств на Заході здій-
снюють снайпери з великої відстані. Це пояснюється передусім тим, 
що за кордоном дуже добре розвинена школа охоронців. І якщо в нас 
убивці віддають перевагу під’їздам, то на Заході охоронці в такій си-
туації миттєво перетворять убивцю на решето.

Зазвичай підприємці самі вирішують, кому довірити своє життя, 
здоров’я і матеріальне благополуччя. Тому треба, щоб вони орієнтува-
лися в проблемах, пов’язаних з “охороною тіла”. Почнемо з розгляду 
деяких поширених суперечливих тверджень.

Твердження 1. Охоронець – це широкоплечий атлет, високий на 
зріст, з величезними кулаками. Так, для деяких видів охоронної діяль-
ності (при забезпеченні порядку на масових заходах, охороні банків, 
офісів, барів, магазинів) потрібні люди, що вселяють жах своєю масою. 
Проте, якщо говорити про особисту охорону, більше цінуються ті, хто не 
виділяється ні зовнішністю, ні одягом, ні поведінкою. Набагато важли-
віше, щоб захисники мали голову на плечах і вміли нею користуватися. 
Адже основне їх завдання не в тому, щоб закривати від куль своїми 
тілами (до речі, ніхто цього і не почне робити, хіба що випадково), а в 
запобіганні екстремальним ситуаціям і в блискавичних, але доцільних 
і грамотних діях, якщо такі ситуації все ж таки виникають.

Безумовно, немає правил без винятків. Існують різні мотиви підбору 
охоронців. Якщо вони потрібні з міркувань престижу або для заляку-
вання, то високий зріст і маса за 100 кг просто необхідні. Але не варто 
забувати, що чим більша мішень, тим легше в неї вцілити. 

Твердження 2. Охоронець повинен мати “чорний пояс” з карате або 
бути чемпіоном з кік-боксингу. Мати багате спортивне минуле, може, і 
приємно для самого володаря почесних звань. Цілком імовірно також, 
що цим може похвалятися перед друзями і пресою його працедавець. 
Проте існують, як мінімум, три докази, що дають підстави засумніва-
тися в необхідності комплектувати свою “гвардію” з колишніх майстрів 
кулака й ноги. По-перше, вогнепальна зброя дає змогу нападникам не 
вступати у фізичний контакт з охороною жертви. По-друге, спортив-
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на техніка непридатна для реальних “розборок”. По-третє, гріш ціна 
професіоналові, який сам прагне довести справу до рукопашної. По-
ведінка має бути такою, щоб у потенційного агресора зникло будь-яке 
бажання напасти.

Сказане не заперечує користі регулярних занять рукопашним боєм, 
особливо якщо в процесі їх робиться акцент на спаринги в жорсткий 
контакт. Такі тренування прищеплюють охоронцеві відчуття впевне-
ності в собі, забезпечують його невразливість у бійках із звичайними 
хуліганами, підтримують високий рівень фізичної працездатності.

Твердження 3. За плечима охоронця обов’язково мають бути Аф-
ганістан, Боснія, Чечня або служба в спецназі чи десанті. Ті, хто так 
думає, не розуміють, що будь-який досвід специфічний. Уміння вла-
штовувати засідки в горах або стрибати вночі з парашутом у принципі 
не є необхідним для охоронця. Багато хто, правда, вважає, що люди, які 
пройшли через “м’ясорубку” справжньої війни, дістали колосальний 
психологічний гарт. Частково це правильно, але тільки стосовно тих, 
хто потрапив на війну, маючи відповідну підготовку і з переконанням 
в необхідності особистої участі в ній. Таких, як відомо, було небагато, 
і вони зазвичай не наймаються в охоронці, а швидше можуть стати 
найманими вбивцями. В останніх військовий досвід призводить до 
алкоголізму, наркоманії, неврозів, депресії. Немало й тих, у кого просто 
“їде дах”. Зазначимо, що особиста охорона американських бізнесменів 
ніколи не рекрутувала з колишніх морських піхотинців, що пройшли 
через В’єтнам, хоча кінофільми-бойовики наполегливо обігравали 
такий варіант.

Твердження 4. Найкращі охоронці – колишні працівники оператив-
них підрозділів держбезпеки або міліції. Справді, їх професіоналізм, 
досвід і підготовка близькі до того, що потрібно охоронцеві (навички 
стеження, відкритого спостереження, захоплення злочинців, стріляни-
ни, водіння автомобіля та ін.). До того ж, у них зберігаються зв’язки 
з колишніми товаришами по службі. Проте деякі попередні навички 
можуть у приватній охороні виявитися шкідливими, наприклад, звичка 
робити попереджувальний постріл у повітря. Ще важче звикнути до 
роботи в умовах правового беззаконня. Так, зброю охоронець (якщо 
в нього є дозвіл на її носіння) може застосовувати, як і всі громадяни, 
тільки у разі необхідної оборони. Допитувати затриманих він взагалі не 
має права, адже з огляду на закон він – приватна особа. Заходи фізичної 
дії з метою захисту клієнта легко кваліфікувати як злісне хуліганство, 
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а переслідування злочинця – як порушення недоторканності житла, 
вторгнення в приватне життя громадян тощо. 

Поговорімо тепер про відбір, підготовку й використання охоронців. 
Почнімо з відбору. Справа в тому, що самої лише підготовки, навіть за 
вдосконаленою програмою і в хороших фахівців, недостатньо, щоб пе-
ретворити на професіонала людину, яка не має відповідних психофізі-
ологічних, психологічних та моральних якостей. Звичайно, життя саме 
все розставляє по місцях, але якщо діяти згідно з науковими приписами, 
то дуже багато що про людину можна дізнатися заздалегідь, піддаючи її 
спеціальним випробуванням – тестам. 

Серед психофізіологічних якостей слід назвати такі, як швидкість 
реакції, хорошу орієнтацію в просторі, координацію рухів, здатність 
концентрувати увагу на вибраному об’єкті незважаючи на перешкоди, 
відчуття часу, емоційну стійкість, здатність продуктивно працювати в 
стресовій ситуації, уміння швидко переходити з одного виду діяльності 
на інший та ін.

Серед потрібних психологічних якостей особи найважливішими є 
такі: інтелектуальний розвиток не нижче статистичної норми; здатність 
швидко вирішувати головоломки; вміння вчитися на помилках і перед-
бачати наслідки різних подій; уміння поетапно аналізувати і планувати 
конкретні операції; прагнення доводити до кінця початі справи; неза-
лежність від тиску ззовні.

Вивчаючи кандидатів в охоронці, слід відразу відсіяти психічно 
хворих та нервових людей, наркоманів та алкоголіків. Не підходять і 
люди з так званою “важкою” вдачею, образливі, злопам’ятні, зарозу-
мілі, балакучі. 

Про моральну сторону людської природи написано багато праць. 
Тому обмежимося однією фразою: ідеальним є охоронець порядний, 
чесний, вірний обов’язку перед своєю сім’єю і перед керівником, має 
гарну мету в житті. Тобто достатньо серйозна людина не здатна заради 
миттєвих вигод або сумнівних пропозицій зрадити людей, що довірили-
ся йому, або кидатися в авантюри, жертвувати тим, що в нього є. Отже, 
вивчення особи кандидатів в охоронці – це не примха. Якщо охорона 
покликана відігравати серйознішу роль, ніж бути декорацією, то до її 
підбору треба ставитися відповідально, не шкодуючи часу і коштів, 
використовуючи для цього досвідчених фахівців-практиків.

Дещо про вік, освіту, професію. Дуже молоді люди не підходять 
через брак життєвого досвіду, що часто супроводжується морально-
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психологічною незрілістю, недостатнім освітнім рівнем. Дуже старих 
важко перенавчати, далеко не завжди з ними вдається знайти відпо-
відний тон у взаєминах з бізнесменом, на якого вони працюють. Най-
більш прийнятний вік для охоронця-початківця від 25 до 30 років. 
Освіта бажано вища або середня спеціальна. Неуки небезпечні в усіх 
випадках. Щодо колишніх занять найкращими є охоронці із колишніх 
молодших офіцерів і прапорщиків армії, а також із цивільних осіб, що 
мають юридичну, економічну або медичну освіту і хорошу фізичну 
підготовку.

Підібравши команду (у складі трьох осіб), слід її ретельно підготу-
вати. Обов’язковими є: відпрацювання штатних ситуацій; кримінальна 
й екстремальна психологія; володіння зброєю і підручними засобами; 
водіння автомобіля; рукопашний бій; медична підготовка; загальна 
фізична підготовка.

“Штатні” ситуації – це типові схеми дій за різних варіантів нападу 
на бізнесмена, відомі у практиці охоронної діяльності, а також за мате-
ріалами преси. Кожну з них обов’язково потрібно програти в “натурі”, 
на реальних об’єктах: напад на вулиці, біля входу в під’їзд, у під’їзді, на 
сходовій клітці, в коридорі, в ліфті, на дачі, на пляжі, під час масового 
заходу; із застосуванням вогнепальної зброї, електрошокової, газової, 
холодної; за допомогою автомобіля і без нього; з метою захоплення, за-
вдання тілесних ушкоджень, убивства; снайперська засідка у зручному 
місці; наліт під час поїздки в автомобілі за містом; вибух або підпал.

Треба відпрацювати дії охоронця в кожному такому випадку: де 
стояти, сидіти; куди йти, дивитися, бігти, стрибати або повзти; за що 
ховатися самому і де вкривати клієнта; чим відбиватися; що робити в 
перші секунди нападу, що потім. Як бачимо, питань для практичного 
вивчення дуже багато. Саме такої підготовки катастрофічно не вистачає 
майже всім тим співвітчизникам, які гордо іменують себе “охорон-
цями”. Навіть грамотно розробити маршрут руху по місту не завжди 
можуть. Сподіваються на своє вміння махати ногами й стріляти, не 
розуміючи, що стріляють насамперед в охоронця, а потім – в особу, 
яку він охороняє. 

Кримінальна психологія – це передусім уміння виявляти серед ото-
чення потенційно небезпечних людей, щоб “читати” приховані ними 
наміри за мімікою обличчя, виразом очей, рухами й позами тіла. Профе-
сійною мовою таке вміння називається “отримання кримінальновагомої 
інформації за допомогою візуальної психодіагностики”. 
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Екстремальна психологія – це теорія поведінки у складних обстави-
нах, пов’язаних із підвищеним ризиком, загрозою для життя. Одним із 
її розділів є конфліктологія – методи аналізу й оптимального вирішення 
конфліктів. А в сукупності кримінальна й екстремальна психологія є 
цілою наукою зі своїми встановленими закономірностями. 

Стрілецька підготовка потрібна хоча б тому, що будь-який серйоз-
ний напад здійснюється за допомогою вогнепальної зброї – від пісто-
летів до автоматичних гвинтівок і гранатометів. Проте, маючи зброю, 
мало хто з охорони вміє професійно володіти нею: стріляти на ходу, в 
падінні, в темноті “на звук”, по рухомих у різних напрямках кількох 
мішенях, з автомобіля, що їде, не цілячись. Трюків (які практично є 
снайперськими навичками) можна і потрібно вчитися, систематично 
підтримуючи набуті навички. Корисно також навчитися працювати з 
ножем (зокрема, кидати його в мішень), з палицею, з довгою палицею, 
вміти перетворювати на зброю будь-які предмети, що опинилися під 
рукою.

Водіння автомобіля абсолютно необхідне для охоронця. Важко 
знайти солідного підприємця, що не має автомобіля, хай навіть за-
реєстрованого на фірму, а не на нього особисто. Краще, якщо водій 
одночасно є і одним із особистих охоронців. Всі охоронці мають бути 
навчені мистецтва водіння автомобіля в екстремальних умовах: їзда по 
бездоріжжю, по сходах, стрибки на автомобілі через перешкоди, техніка 
зіткнень з іншими машинами, техніка перевертання.

Загальна фізична підготовка охоронця є також важливою як для розви-
тку функціональних якостей, так і для підтримки “форми”. Щодо першого 
ясно без доказів, що хороший охоронець повинен володіти витривалістю, 
швидкістю реакції, спритністю, відмінно орієнтуватися в просторі, вміти 
падати і стрибати, різко зриватися з місця, точно попадати в ціль, кидаючи, 
скажімо, камінь чи пляшку. 

Цілком можуть знадобитися і більш специфічні здібності: 
• пройти по вузькій жердині; 
• залізти на велику висоту або стрибнути звідти; 
• спуститися з даху багатоповерхівки по канату, перелізти з бал-

кона на балкон; 
• пропливти кілька десятків метрів в одязі; 
• пірнути на глибину і підняти звідти вантаж або ще щось.
Щодо “форми” зрозуміло, що пропитий і прокурений “амбал” із 

в’ялими м’язами – дуже слабка гарантія безпеки для підприємця. За 
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інших рівних умов завжди надійніший той, хто веде тверезий спосіб 
життя і щодня тренується.

Зовнішній вигляд і манери. Недорого коштує охоронець, у якого 
буквально на лобі написано, хто він такий, який не вміє поводитися ні 
під час протокольного заходу, ні в ресторані, ні на вулиці. Зрештою, 
по тих людях, які працюють на певну особу, судять про господаря. А 
в світі бізнесу репутація має першочергове значення.

Рукопашного бою за короткий час навчитися неможливо. За щоденних 
інтенсивних тренувань під керівництвом хорошого інструктора потрібно 
не менше трьох місяців, щоб більш-менш надійно освоїти ази; у звичайних 
умовах (2–3 тренування на тиждень) – не менше року. Причому вивчати 
потрібно саме рукопашний бій, а не якесь спортивне єдиноборство на 
зразок боксу чи вільної боротьби.

Медична підготовка полягає в тому, що охоронець, який уміє нада-
вати долікарську допомогу у випадках кульових і ножових поранень, 
механічних травм, уражень вогнем і електричним струмом, харчових 
отруєнь та інших, у багато разів збільшує шанси клієнта (і свої власні) 
на виживання. Буває багато випадків, коли людина гине лише тому, що 
нікому було зробити масаж серця, укол судинорозширювального засобу, 
накласти пов’язку на кінцівку, що кровоточить. До речі, в автомобілі й 
на робочому місці має бути добре укомплектована аптечка. Необхідно 
також мати популярний медичний довідник з надання першої допомоги. 
Охоронці мають знати групу крові того, кого охороняють, приписи і 
протипоказання до різних ліків.

Зрозуміло, особисту охорону можна навчати і багато чого іншого, 
наприклад, роботи на комп’ютерах, кримінального права, мистецтва 
оформлення інтер’єрів, проте все це не стосується їх безпосередніх 
обов’язків охоронців.

3.3.3.  Структура служби безпеки фірм – 
представників малого і  середнього бізнесу

З урахуванням накопиченого зарубіжного та вітчизняного досвіду 
пропонуємо варіант служби безпеки для фірми середнього масштабу. 
Вона складається із чотирьох секторів (або відділів). У свою чергу, 
кожен такий сектор має у своєму складі від двох до 10-15 осіб. Це сек-
тор охорони, сектор режиму, сектор технічного захисту і оперативний 
сектор. Розглянемо їх основні завдання:

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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Сектор охорони:
• охорона приміщень і будівель;
• охорона устаткування і майна;
• охорона працівників і засобів;
• охорона перевезень.
Сектор режиму:
• забезпечення секретності документів;
• забезпечення режиму доступу;
• контроль відвідувачів і транспорту;
• розслідування випадків порушень режиму.
Відділення (сектор) режиму і охорони, якщо є одним структурним 

підрозділом, як правило, є найбільш чисельним. До нього входять такі 
групи:

• патрульно-постової служби;
• інкасації і супроводів;
• охоронців;
• контролю за дотриманням режимів.
Функціональними завданнями цього відділення (сектора) є:
• розроблення і реалізація таких режимів:

 − фізичної охорони керівництва банків, фірм і деяких голо-
вних фахівців;

 − фізичної охорони персоналу і клієнтів;
 − фізичної охорони об’єктів, територій, устаткування, про-

дукції;
 − фізичної охорони перевезень грошових коштів, сировини, 

продукції;
 − контроль за виконанням працівниками встановлених на фір-

мі, в компанії, організації режимів;
 − фізична протидія можливим акціям кримінальних елемен-

тів і конкурентів щодо керівництва, персоналу, клієнтів, 
об’єктів, готівки;

• взаємодія з державними правоохоронними органами з питань 
фізичної безпеки фірми, компанії, організації;

• збір і формування в інформаційно-аналітичному відділенні відо-
мостей і фактів, що мають значення для гарантування корпора-
тивної безпеки фірми, організації.

Сектор технічного захисту:
• виявлення технічних каналів просочування інформації;
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• контроль за спробами несанкціонованого доступу до інформації 
за допомогою техніки;

• устаткування фірми засобами сигналізації і зв’язку;
• устаткування фірми протипожежними засобами. 
Сектор оперативної роботи:
•  виявлення і вивчення фірм і злочинних співтовариств, що є по-

тенційними конкурентами або ворогами фірми;
•  облік і аналіз спроб проникнення в таємниці фірми, здійснення 

ворожих акцій;
•  виявлення можливих “слабких” місць у діяльності фірми;
• розроблення і здійснення заходів протидії “наїздам”. 
Основні функції оперативних відділень (секторів). Оперативне 

відділення (сектор) зазвичай комплектується колишніми працівниками 
правоохоронних органів і спецслужб або особами, що пройшли на-
вчання в школах з підготовки працівників для приватних охоронних 
підприємств.

Основними функціями оперативного відділення (сектору) є:
• оперативне забезпечення безпеки керівництва, головних фахівців 

та інших працівників фірми, компанії, організації;
• моніторинг криміногенних чинників у регіоні розташування 

фірми, компанії, організації, місцях проживання їх керівників 
і персоналу;

• гарантування безпеки об’єктів, території, устаткування і про-
дукції фірми;

• контроль режиму, встановленого на фірмі, в компанії, органі-
зації;

• виявлення фактів підготовки ворожих акцій щодо фірми, ком-
панії, організації, їх працівників і клієнтів з боку кримі-нальних 
елементів і конкурентів;

• протидія цим акціям;
• аналіз обстановки в підрозділах фірми, компанії, організації;
• збір і надання в інформаційно-аналітичне відділення служби 

безпеки даних про факти, що стосуються гарантування безпеки 
підприємства;

• зв’язок із засобами масової інформації.
Сектор технічного захисту може мати такі відділення: 
• інформаційно-аналітичне, 
• захисту електронно-обчислювальної техніки і каналів зв’язку.

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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Основні функції інформаційно-аналітичного відділення. З урахуван-
ням специфіки виконуваних функцій таке відділення комплектується 
фахівцями двох напрямів:

• системними програмістами, основне завдання яких полягає в 
супроводі баз даних; 

• аналітиками.
Інформаційно-аналітичне відділення посідає особливе місце в системі 

корпоративної безпеки підприємства. У базі його даних концентрується 
важлива інформація, що становить комерційну таємницю і потребує 
особливого захисту від несанкціонованого доступу та злочинних пося-
гань. Навіть у випадках, коли воно формально входить до складу служби 
безпеки , контроль за його діяльністю здійснює перша особа або топ-
менеджер, що займається питаннями корпоративної безпеки. Всі довідки 
про матеріали, що зберігаються в базі даних, видаються працівникам 
фірми тільки із санкції першої особи і з питань, що стосуються виконання 
їх функціональних обов’язків. Основними функціями цього підрозділу є: 

• збирання інформації від відділень служби безпеки та інших 
підрозділів підприємства з питань гарантування корпоративної 
безпеки;

• перероблення цієї інформації відповідно до структури бази 
даних, закладеної в інформаційну систему;

• видача інформації, наявної в базі даних, на вимогу керівництва 
підприємства і керівників інших відділень;

• дослідження інформації, яка є в базі даних, і надання першій 
особі фірми аналітичних оглядів та інших документів;

• захист бази даних від умисного або неумисного руйнування і 
просочування інформації до кримінальних елементів або кон-
курентів;

• організація координації і взаємодії з іншими базами даних ор-
ганізації і з дозволу її керівництва – з банками даних партнерів 
та їх інформаційних центрів. 

Основні функції відділення захисту електронно-обчислювальної 
техніки і каналів зв’язку. Комплектується інженерно-технічним персо-
налом, що пройшов спеціальну підготовку з виявлення і припинення 
спроб несанкціонованого оволодіння інформацією з боку злочинних 
елементів. Основними функціями відділення є: 

• виявлення технічних каналів просочування конфіденційної ін-
формації;
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• виявлення можливих фактів ведення кримінальними елементами 
і конкурентами технічної розвідки проти фірми;

• запобігання просочуванню конфіденційної інформації за допо-
могою технічних засобів і каналів;

• застосування технічних засобів для добування інформації про 
конкурентів;

• надання в інформаційно-аналітичне відділення відомостей про ви-
явлені факти використання кримінальними елементами і конкурен-
тами спеціальних технічних засобів для порушення безпеки фірми.

3.3.4.  Структура служби безпеки великих підприємств 
і  корпорацій

Організаційно служба безпеки великого підприємства складається 
з таких структурних одиниць:

• відділу режиму і охорони;
• спеціального відділу у складі сектора оброблення таємних до-

кументів і сектора оброблення документів з грифом “Комерційна 
таємниця”;

• інженерно-технічної групи;
• групи інформаційно-аналітичної діяльності;
• розвідувального підрозділу;
• контррозвідувального підрозділу;
• штабного підрозділу (у випадку, якщо вищезазначені підрозділи є 

великими і складними оргструктур ними формуваннями). 
Такий склад служби безпеки фірми підтверджується вітчизняним 

і зарубіжним досвідом. 
Зупинимося детальніше на завданнях розвідувального, контр-

розвідувального та штабного підрозділів, адже охоронна діяльність 
служби безпеки для підприємств різних розмірів є однаковою.

3.3.4.1.  Розвідувальний підрозділ
Система економічної розвідки підприємства. Під терміном “сис-

тема економічної розвідки” розуміють організаційну структуру, що за-
ймається питаннями збирання, перевірки (верифікації), оброблення та 
аналізу даних з різних аспектів зовнішньоекономічної діяльності підпри-
ємства з подальшим використанням отриманої інформації для вирішення 
конкретних завдань його господарської діяльності.

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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В умовах ринкової економіки підприємство не може ефективно пра-
цювати без глибокого розуміння її рушійних сил і не маючи у своєму 
розпорядженні новітньої інформації про те, що ж відбувається у займа-
ному ним сегменті ринку. При цьому обов’язково треба враховувати, що 
можливості підприємства,  зумовлені навколишнім середовищем і ба-
лансом інтересів різних співтовариств, угруповань і окремих осіб, часто 
витікають не з логіки подій, а з емоцій, особистих симпатій і антипатій.

Підрозділ економічної розвідки підприємства – структурний під-
розділ, на який покладено завдання єдиного (в рамках господарюючого 
суб’єкта) інформаційного центру, із завданнями оброблення та аналізу 
інформації, що забезпечує ухвалення вищим керівництвом обґрунто-
ваних рішень із найважливіших для інтересів підприємства питань.

Стисло сформулюємо основні передумови створення системи еко-
номічної розвідки на сучасному українському підприємстві:

1.  Політична, економічна і соціальна обстановки в країні змі-
нюються так різко, що неформальних засобів спостереження за 
навколишнім середовищем стає недостатньо. Тому для адекват-
ного реагування на вплив навколишнього середовища і забез-
печення успіху в конкурентній боротьбі підприємству потрібна 
ефективна система економічної розвідки.

2.  Для якісного інформаційного забезпечення керівництва підприємства 
система економічної розвідки має бути орієнтована на конкретних 
осіб, що ухвалюють управлінські рішення.

3.  Система економічної розвідки повинна не просто вирішувати 
питання накопичення даних і видачі звітів. Головне її завдання 
– забезпечити осіб, що ухвалюють управлінські рішення, такою 
інформацією, яка допомагала б вибрати найбільш оптимальний 
варіант вирішення проблеми, що стоїть перед підприємством.

4.  Цілеспрямований збір загальнодоступної інформації з різних 
відкритих джерел з подальшим порівнянням і аналізом часто 
дає змогу приймати важливі, але непомітні за поверхневого 
підходу рішення.

5.  Система економічної розвідки повинна працювати легітимно, 
тобто не використовуючи незаконних і неетичних методів збору 
інформації.

6.  Завжди слід зважати на те, що конкуренти також можуть мати 
розвідувальні органи і за потреби вдатися до незаконних спо-
собів отримання інформації, що цікавить їх.

тЕма 3. служба бЕзпЕки Фірми  (підприємства, організаЦі, установи)
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При розгляді можливої моделі реалізації системи економічної роз-
відки на підприємстві слід враховувати, що масштаби і кількість за-
собів, які залучаються до її створення і експлуатації, багато в чому 
визначаються можливостями самого підприємства і завданнями, що 
стоять перед ним.

Планування розвідувальної діяльності і систематизація розвід-
увальної інформації. Будь-яка діяльність має ґрунтуватися на певних 
принципах, не є винятком і розвідувальна діяльність.

Принципи – це керівні ідеї, основоположні аспекти, вироблені 
оперативно-розвідувальною практикою і виражені в нормах законо-
давчих актів; політичні, економічні й соціальні закономірності роз-
витку українського суспільства; етичні і правові уявлення громадян 
України про суть, мету, завдання і процедури здійснення оперативно-
розвідувальної діяльності.

Першим і найважливішим принципом організації будь-якої розвід-
увальної діяльності, зокрема економічної, є неупередженість у відборі, 
систематизації, обробленні й передачі адресатові здобутої інформації.

Усі нюанси упередженого ставлення до конкурента з боку орга-
нізаторів і користувачів матеріалів розвідки зводяться до тривіального 
“цього не може бути”. Іноді розвідники, знаючи, що користувач роз-
відувальних матеріалів переконаний у неможливості певної події в 
об’єкті дослідження, приховують цю інформацію або подають іншу, 
приємну для замовника.

Принцип системності інформації, здобутої економічною розвід-
кою, забезпечує достовірність даних, а отже, ефективність розвідки. 
Він зумовлений тим, що більшість об’єктів – фірми, корпорації, під-
приємства, організації та ін. – є складними системами, що мають такі 
складові, як виробнича, маркетингова і фінансова підсистеми. Оскільки 
вони є нерозривними і взаємозумовленими підрозділами, їх показники 
повинні взаємно підтверджуватися.

Принцип конфіденційності. Економічна розвідка разом із відкри-
тою має справу і з секретною інформацією. У межах цього принципу 
формуються свої правила. Насамперед отримання будь-якої інформації 
з напівлегальних або нелегальних джерел має бути закритим. Справа 
в тому, що законодавства деяких країн забороняють збирати інфор-
мацію про фізичних осіб. Наприклад, ч. 4 ст. 23 Закону України “Про 
інформацію” заборонено збір відомостей про особу без її попередньої 
згоди, за винятком випадків, передбачених законом. Зрозуміло, цей 
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випадок не стосується економічної розвідки, яку проводить окрема 
фірма. Кожному зрозуміло, що організація дослідження конкурентів 
без інформаційного матеріалу про осіб – носіїв секретної інформації 
неможлива. Тому ця стаття закону наперед приречена на порушення. 
І зрозуміло, що тільки певні особи можуть афішувати таку діяльність.

У підприємницьких організаціях найбільший інтерес і, відповід-
но, кількість погроз виникають у сфері економіки. Тому оперативно-
розвідувальна діяльність із гарантування економічної безпеки є пріо-
ритетною.

Іншими важливими принципами планування розвідувальної діяль-
ності в економіці є:

1.  Визначення мети проведення розвідувальної діяльності.
2.  Визначення потреби суб’єкта економічної діяльності в інфор-

мації для досягнення цих цілей.
3.  Визначення джерел отримання необхідної інформації.
Для продуктивного ведення господарської діяльності керівництво 

підприємства має ухвалювати різнорівневі рішення, інформаційну під-
тримку яких забезпечує система економічної розвідки.

Управління будь-якою організацією має як мінімум два рівні: управ-
ління поточною діяльністю підприємства і управління його стратегічним 
розвитком. Результати ухвалених рішень з цих питань виявляються 
по-різному: поточні – найближчим часом, стратегічні – в майбутньому.

Слід зазначити, що характер інформації для кожного рівня ухва-
лених рішень різний. У зв’язку з цим у роботі підрозділу економічної 
розвідки підприємства доцільно виокремити дві складові:

Стратегічну (макроекономічну) – збирання і аналіз стратегічної 
інформації про глобальні процеси в економіці, політиці, технології 
тощо, які можуть впливати (позитивно чи негативно) на розвиток під-
приємства.

Мета стратегічного рівня ухвалення рішення (відкриття нового 
виробництва, впровадження на ринок нового товару або послуги та 
ін.) полягає у визначенні напряму подальшого розвитку підприємства. 
Ці рішення визначають потребу зорієнтуватися на ринку та проаналі-
зувати перспективи його розвитку, тобто розгледіти ще не заповнені 
конкурентами ринкові ніші.

На жаль, у наший країні керівники підприємств приділяють страте-
гічному управлінню мало часу. Проте серйозний бізнес розрахований 
на довгі роки, і те, до чого підприємство підійде в своєму розвитку 
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через 5–10 років, потрібно не тільки планувати, а й скрупульозно про-
раховувати заздалегідь: які політичні об’єднання підтримувати, а які 
не варто; в яких “гучних” справах брати участь, а від яких бажано 
триматися подалі, незважаючи на їх зовнішню привабливість. Інфор-
мацію для роздумів для відповідей на ці важливі питання, що стоять 
перед керівництвом підприємства, і повинна дати стратегічна складова 
економічної розвідки.

Оперативно-тактична (мікроекономічна) складова економічної 
розвідки – збирання та аналіз оперативно-тактичної інформації для 
ухвалення керівництвом обґрунтованих рішень з поточних проблем 
підприємства.

Мета оперативно-тактичного рівня ухвалення рішення (будівництво або 
придбання будівлі під новий цех, навчання персоналу для випуску нової 
продукції або надання нової послуги), відповідно до напряму подальшого 
розвитку, – вибрати оптимальний шлях його досягнення і мінімізувати 
витрати розвитку цим шляхом. 

Цілі розвідувальної діяльності чітко структуровані. Кожна мета зу-
мовлюється метою вищого порядку, залишаючись при цьому автономною 
за потребами і джерелами інформації. Так, після стратегічної мети (ви-
значення напряму) йде оперативно-тактична мета (вибір якнайкращого 
шляху розвитку і просування по ньому вперед).

Попереднє планування розвідувальної діяльності потрібне ще й 
для того, щоб у майбутньому не захлинутися в потоках накопичуваної 
інформації. Кожне підприємство має власну специфіку, і та інформа-
ція, яка для одного підприємства є життєво необхідною, для іншого 
– даремний інформаційний шум. Доцільність збору інформації треба 
вивчати з огляду на потребу в ній для дії на навколишнє середовище з 
метою отримання конкретним підприємством максимального прибутку.

Проте може надходити значна кількість необхідної інформації. Тому 
для ефективного доступу наявної розвідувальної інформації потрібно 
створювати комп’ютерні банки даних для зберігання і оброблення на-
копичуваних інформаційних масивів (це питання розглядається далі в 
окремому розділі).

Створення системи “електронної пошти”, що зв’язує різні підрозді-
ли підприємства, вирішить проблему своєчасного поширення відкритих 
(несекретних) інформаційних документів.

цілі створення системи економічної розвідки підприємства. 
Основне призначення системи економічної розвідки полягає у:

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 



172 Економічна бЕзпЕка підприємств

• забезпеченні керівництва фірми достовірною, об’єктивною і 
повною інформацією про наміри партнерів, суміжників, клі-
єнтів і контрагентів, про сильні і слабкі сторони конкурентів; 
зборі даних, що дають змогу впливати на позицію опонентів у 
ділових переговорах;

• сповіщенні про можливе виникнення кризових ситуацій; моні-
торингу і контролі реалізації укладених договорів і досягнутих 
раніше домовленостей.

Виходячи з викладеного вище, стисло сформулюємо цілі розвід-
увальної діяльності в економіці та на підприємстві:

1.  Своєчасне забезпечення керівництва надійною й усебічною 
інформацією про навколишнє середовище для підприємства. 
Виявлення ризиків, які можуть стосуватися економічних інтер-
есів підприємства і перешкодити його нормальному функціо-
нуванню.

2.  Організація максимально ефективної роботи з інформацією, 
що запобігає дублюванню структурними підрозділами підпри-
ємства функцій один одного.

3.  Вироблення коротко- і довгострокових прогнозів впливу на-
вколишнього середовища на господарську діяльність підприєм-
ства. Розроблення рекомендацій щодо локалізації і нейтралізації 
чинників, які активізують ризики.

4.  Посилення сприятливих і локалізація несприятливих чинників 
впливу навколишнього середовища на господарську діяльність 
підприємства (управління ризиками).

Розвідку в досліджуваному “об’єкті” можуть цікавити:
Особовий склад підприємства:
• загальна кількість працівників, їх національний і соціальний 

склад; розподіл їх за службовими категоріями, відділами, служ-
бами; списки і характеристики працівників, інші дані;

• облік особового складу (картотеки, особисті справи);
• посадові оклади і матеріальна забезпеченість різних категорій пра-

цівників; використання службового положення в особистих цілях;
• участь працівників у суспільно-політичних рухах і партіях, 

членство в організаціях, союзах, товариствах, клубах.
Обстановка і режим:
• розміщення виробничих цехів, відділів і служб у приміщеннях 

підприємства;

тЕма 3. служба бЕзпЕки Фірми  (підприємства, організаЦі, установи)



173Економічна бЕзпЕка підприємств

• розміщення і обладнання сховищ і складів для матеріалів і про-
дукції;

• порядок обліку, розмноження, правила звернення і пересилання 
документів;

• перевірка працівників і відвідувачів на вході і виході;
• організація внутрішнього зв’язку та зв’язку з іншими устано-

вами і підприємствами; заходи захисту від витоку інформації; 
технічні засоби гарантування безпеки;

• структура і склад служби безпеки; положення про службу без-
пеки і розподіл посадових обов’язків.

Умови наймання:
• укомплектованість основних підрозділів і служб, потреба у фа-

хівцях певних професій;
• умови приймання на роботу;
• процедура допуску до роботи, терміни перевірки, випробуваль-

ний термін;
• практика хабарів, підкупу посадовців під час приймання на 

работу.
Виробництво:
• структура виробництва;
• характер виробництва об’єкта;
• оцінка якості й ефективності;
• номенклатура виробів;
• умови виробництва;
• організація праці;
• відомості про виробничі можливості підприємства (виробничі 

потужності й відсоток їх використання, можливості розши-
рення);

• рівень запасів (технологічне устаткування, верстати ), дані про 
їх тип і розміщення;

• рівень витрат;
• дані про резерви сировини на підприємстві;
• відомості про забезпеченість допоміжними матеріалами, комп-

лектуючими;
• дані про фонди окремих товарів, що виділяються для поста-

чання.
Управління:
• відомості про перспективні методи управління;
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• організація управлінського апарату та його діяльності, реалізація 
управлінських функцій керівництвом підприємства.

Плани:
• стратегічні плани розвитку підприємства;
• плани інвестицій;
• комерційні задуми щодо розширенню виробництва;
• план виробництва і перспективний план;
• план закупівель і продажів;
• проекти річних і перспективних експортно-імпортних планів;
• інвестиційні програми і плани інвестицій;
• планово-аналітичні матеріали на поточний період і за минулий рік;
• оперативні дані про виконання експортно-імпортного плану з 

розширення виробництва;
• плани передбачуваного створення за кордоном самостійних 

фірм, офшорних компаній.
Фінанси:
• відомості, що розкривають планові й фактичні показники фі-

нансового плану;
• майнове положення;
• вартість товарних запасів (для конкурентів, для визначення кре-

дитоспроможності і надійності як партнерів);
• обороти;
• банківські операції;
• фінансові операції, особливо пов’язані з порушенням законо-

давства;
• банківські зв’язки;
• специфіка міжнародних розрахунків з інофірмами (наявність 

банківських рахунків за кордоном);
• планові і звітні дані про валютні операції;
• стан банківських рахунків підприємств і здійснюваних операцій;
• розмір виручки і доходів;
• боргові зобов’язання (перевірка партнерів);
• стан кредиту (пасиви й активи);
• розміри і умови банківських кредитів;
• звіт про розміри запланованого кредитування;
• генеральна лінія і тактика з валютних і кредитних питань;
• звіт про кредитні і валютні відносини з іноземними державами 

і фірмами.
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Ринок:
• оригінальні рішення щодо вивчення ринку збуту;
• стан ринків збуту;
• огляди ринку;
• відомості, що містять висновки й рекомендації фахівців із стра-

тегії і тактики діяльності підприємства;
• частка на ринку і тенденції її зміни;
• використання кон’юнктури товарних ринків;
• ринкова стратегія;
• комерційно-політичні цілі й комерційні задуми фірми;
• звіт про час виходу на ринок при закупівлях (продажах) товарів 

і вибір фірм для ведення комерційних переговорів;
• політика зовнішньоекономічної діяльності в цілому і по регіонах;
• оригінальні методи продажів;
• відомості про конкретні напрями торгової політики;
• конкурентоспроможність вироблюваної продукції, товарів і 

послуг.
Партнери:
• коло клієнтів, зокрема в торгівлі, рекламі;
• список представників або посередників;
• постачальники і споживачі;
• негласні компаньйони;
• комерційні зв’язки;
• відносини із споживачами і репутація;
• іноземні партнери;
• характеристика показників діяльності партнерів (їх виробничі 

фонди, товарообіг, прибуток, кредити, боргові зобов’язання, 
керівництво), їх ступінь надійності;

• лобі – “свої люди” в адміністративних і державних органах та 
органах законодавчої влади.

Переговори:
• порядок опрацьовування пропозицій російських і зарубіжних 

партнерів, відомості про отримувані й опрацьовувані замовлення 
та пропозиції;

• про факти підготовки і проведення переговорів;
• терміни підготовки і проведення переговорів;
• директиви керівництва щодо проведення переговорів: тактика, 

межі повноважень щодо цін, знижок тощо;
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• хід і результати;
• відомості про ділові прийоми;
• предмет і результати службових нарад та засідань органів управління.
Контракти:
• умови по операціях і угодах;
• умови контрактів, включаючи ціни;
• особливі умови (знижки, приплати, розстрочка платежів, форми 

платежів);
• умови фрахтування морського, річкового, авіаційного і авто-

мобільного транспорту;
• зведення про хід виконання контрактів;
• відомості про номенклатуру і кількість товарів за взаємними 

зобов’язаннями.
Ціни:
• розрахунок цін, структура цін;
• ринкові ціни, знижки.
Торги й аукціони:
• відомості про передбачуваний конкурс або торги до їх публікації 

(склад учасників, ідеї, плани).
Наука і техніка:
• характер і цілі науково-дослідної роботи;
• результати наукових досліджень і проектних розробок ;
• винаходи, нові ідеї, наукові, технічні, конструкційні, техноло-

гічні рішення;
• проекти, моделі, документація з калькуляцією про нові вироби, 

не захищені патентами;
• пристрої, конструкції, креслення, формули, схеми, технічні 

рішення;
• промислові зразки;
• зведення про стан програмного і комп’ютерного забезпечення.
Технологія:
• відомості технологічного характеру;
• технологічні досягнення, що забезпечують перевагу в конку-

рентній боротьбі;
• перспективні технології, технологічні процеси, прийоми і устат-

кування;
• модифікація раніше використовуваного устаткування з метою 

вдосконалення технологій.
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Таким чином, мета розвідувальної діяльності полягає у виконанні 
двох умов: запобігання появі несприятливих чинників для діяльності 
компанії; забезпечення ефективного розвитку бізнесу в усіх сферах, 
регіонах і напрямах, в яких представлені інтереси організації.

Потреби в розвідувальній інформації на підприємстві. Підрозділ 
економічної розвідки іноді повинен ефективно працювати в умовах, 
коли ще невідомо, які рішення і на основі чого потрібно буде ухвалюва-
ти. Щоб максимально зменшити кількість подібних робочих моментів, 
варто разом із керівництвом підприємства дійти до єдиного розуміння 
проблеми і шляхів її вирішення, а також домовитися про уніфікацію 
використовуваної в роботі термінології.

Єдино можливий шлях виконання цього непростого завдання по-
лягає в проведенні докладних інтерв’ю з керівництвом підприємства 
і з керівниками його структурних підрозділів про їх інформаційні по-
треби. Краще зробити це за допомогою спеціально розробленої анкети, 
у якій керівництво вищої і середньої ланок висловить свої зауваження 
з приводу того:

• яку інформацію воно має у своєму розпорядженні;
• як і де ці дані накопичуються;
• яка інформація, за їхніми даними, є в інших підрозділах під-

приємства;
• яка інформація, що циркулює поза підприємством і в його структур-

них підрозділах, потрібна їм для повсякденної роботи.
На основі такого анкетування розробляють рубрикатор, за яким 

відбуватимуться накопичення і систематизація інформаційних масивів.
Будь-яке підприємство постійно розвивається, виникають нові цілі, 

змінюється сам ринок і навколишнє середовище для підприємства. Тому 
рубрикатор потрібно періодично переглядати і за потреби змінювати 
його на основі повторного аналізу цілей та інформаційних потреб під-
приємства.

Впровадження розвідувальних технологій на практиці зазвичай 
пов’язане із специфічною психологічною протидією, відомою як “ін-
формаційний монополізм”. Ще до початку впровадження системи еко-
номічної розвідки на конкретному підприємстві там уже склався баланс 
інтересів, що ґрунтується на тому, що кожен працівник, який володіє 
певним обсягом інформації за напрямом своїй діяльності, прагне якомога 
менше ділитися нею зі своїм оточенням. Це зумовлено тим, що статус 
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працівника, його необхідність для підприємства і відповідно отримувані 
ним матеріальні блага визначаються ступенем доступу до цієї інформації. 
Тому перед початком реалізації програми щодо створення системи еко-
номічної розвідки необхідні глибоке осмислення ситуації, що склалася, 
вивчення інтересів усіх учасників подій та їх можливого балансу, і тільки 
тоді – створення сприятливих умов для проведення відповідних робіт.

Організаційні принципи системи економічної розвідки підпри-
ємства. Місце системи економічної розвідки в організаційній структурі 
підприємства залежить від вимог, які ставить до неї керівництво. Але в 
будь-якому разі цей підрозділ має так організувати свою роботу, щоб не 
бути поступово відтисненим на підприємстві на “треті ролі”, подалі від 
його керівництва. Система збору інформації ефективно працюватиме 
тільки у разі налагодження постійного контакту із зовнішнім серед-
овищем і з керівництвом підприємства, що ухвалює рішення.

Положення системи економічної розвідки на конкретному підпри-
ємстві визначається певними чинниками: позицією власників і керів-
ництва підприємства, їх компетентністю і практичним управлінським 
досвідом, особистими й діловими інтересами, діловими якостями осо-
бового складу підрозділу економічної розвідки.

Найважливішим чинником, що визначає стан системи управління 
господарюючим суб’єктом (одним із найважливіших компонентів якого 
є економічна розвідка), є особиста позиція його першої особи.

Основними чинниками формування особистої позиції є:
• зовнішні (стан ринку, політика держави, дії конкурентів тощо);
• особиста позиція (стан здоров’я, рівень агресивності зовніш-

нього середовища щодо осіб, які мають можливості змінити 
сферу діяльності, та ін.)

• прийнята особиста стратегія (як довго перебуває на цій посаді, 
чи розвивати цю організацію загалом, за окремими напряма-
ми, чи готуватися до банкрутства, в які сфери вкладати свою 
енергію і т. ін.)

• психологічна готовність і ділові здібності першої особи з органі-
зації ефективного оперативного функціонування і стратегічного 
розвитку підприємства.

Зовсім необов’язково комплектувати підрозділ економічної роз-
відки повністю ветеранами спецслужб або правоохоронних органів. 
Як свідчить практика, достатньо 30% висококласних фахівців (які 
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становитимуть кістяк підрозділу) для ефективного навчання підрос-
таючого покоління.

Молодь у підрозділі потрібно для його мобільності і пристосування 
до навколишнього середовища. Сьогодні економічна розвідка – це не 
тільки досвід роботи із збирання інформації, а й знання економіки, 
аудиту, сучасних інформаційних технологій та ін.

Треба зазначити, що в цьому підрозділі немає місця людям, які не 
потребують нових знань, не уміють установлювати контакти, схильні 
до конфліктної поведінки. Робота, пов’язана з добуванням інформа-
ції, незважаючи на послуги глобальних комп’ютерних мереж, преси 
та електронних засобів масової інформації, – це насамперед робота з 
людьми, а, як говорять китайці, “людині із злим обличчям не можна 
відкривати власну лавку” і працювати в розвідці – додамо ми.

У штатному розписі підрозділ економічної розвідки може бути 
структурований під відділ зв’язків з громадськістю, економічного ана-
лізу або маркетингових досліджень. Можливе також працевлаштування 
в різні відділи (відділ збуту, юридичний, відділ постачання та ін.), які 
мають щоденні робочі контакти із зовнішнім оточенням підприємства 
через працівників підрозділу економічної розвідки, що працюють під 
офіційним прикриттям і виконують як розвідувальні, так і контрроз-
відувальні функції.

Трапляються і такі витончені ходи, як виділення розвідувального 
підрозділу в комерційну інформаційну (юридичну) фірму, оформлену 
через підставних осіб і юридично ніяк не пов’язану зі своїм праце-
давцем.

Інформаційно-пошукова робота підрозділу економічної розвід-
ки. Система економічної розвідки підприємства може отримувати дані 
з різних джерел, як державних, так і приватних. Багато хто вважає, що 
вся корисна інформація розвідувального характеру міститься тільки в 
секретних джерелах. Насправді це не так. За оцінкою адмірала Заха-
ріаса (заст. начальника розвідки ВМС США), під час Другої світової 
війни 95% інформації розвідка ВМС США брала з відкритих джерел, 
4% – з напівофіційних і лише 1% – із секретних. Це справедливо і для 
підрозділів економічної розвідки господарюючих суб’єктів. Наприклад, 
зміні податкової політики в 1990 р. передувала велика кількість статей 
у різних економічних, політичних і громадських виданнях.

Отже, основну увагу потрібно приділяти організованому вивченню 
офіційних джерел інформації.
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На етапі виявлення можливих джерел інформації слід провести ре-
тельний аналіз інформаційних зв’язків працівників підприємства і його 
керівництва в органах влади й управління, правоохоронних органах, 
банківських колах та засобах масової інформації. Аналіз проводять для 
обліку цих зв’язків й оцінки реальних можливостей їх ефективного 
використання на користь підприємства.

Обов’язкова участь керівництва підприємства в системі економічної 
розвідки зумовлена ще й тим, що іноді тільки управлінці високого рівня 
можуть мати доступ в конкуруючі підприємства, державні установи та 
інші організації з можливістю легального отримання корисної для під-
приємства інформації. Американська практика свідчить, що керівники 
вищого рангу 70–80% свого робочого часу проводять у зовнішніх орга-
нізаціях. Що вони там роблять? Відповідь дуже проста: саме там вони 
працюють з інформацією.

Детально розібравшись із наявними інформаційними можливостя-
ми, керівництво підприємства і підрозділ економічної розвідки спільно 
мають визначити, хто конкретно із працівників має підтримувати кон-
такти з тією чи іншою посадовою особою, журналістом і т. ін. (напри-
клад, “Незалежна газета” 28 лютого 1995 р. повідомляла, що з аналогіч-
ною метою ЦРУ США проводило спеціальне опитування оперативного 
складу для з’ясування зв’язків своїх працівників у Конгресі США.)

До вирішення інформаційних завдань обов’язково потрібно залу-
чати не тільки штатних працівників підрозділу економічної розвідки, 
а й інших функціональних підрозділів підприємства. При цьому треба 
враховувати здібності і бажання працівника взяти участь у вирішенні 
“спеціального маркетингового завдання”. Якщо він не виявляє бажання 
співпрацювати з підрозділом економічної розвідки, можна використати 
його “втемну”, тобто у вигляді зашифрованого опитування або письмо-
вого звіту про виконану роботу. У разі його згоди виконувати завдання 
підрозділу економічної розвідки, йому слід надати всіляке консультаційну 
та інформаційну допомогу.

Зазначимо, що письмові звіти працівників підприємства про отримані 
ними відомості мають важливе значення не тільки при їх поточному 
використанні. Хорошим правилом на майбутнє має стати обов’язкове 
перенесення всіх інформаційних документів із паперових носіїв на елек-
тронні та зберігання їх в інтегрованому банку даних.

Важливим є використання в системі економічної розвідки філій, тор-
гових представництв і сервісних центрів підприємства, які можуть зроби-
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ти вагомий “внесок” у вирішення різних інформаційних завдань. Західні 
компанії активно використовують свої філії в різних країнах для збору 
політичної та економічної інформації про країну дислокації. Як приклад 
можна розглянути корпорацію “Міцуї”, де відкрито пропагується теза “Ін-
формація – джерело життєвої сили компанії”. Працівники цієї фірми, що 
працюють у 200 філіях, представництвах і відділеннях корпорації в різних 
країнах світу, через космічний зв’язок посилають її у головний офіс при-
близно по 80 тис. повідомлень за рік. Збір корисної інформації є невід’ємною 
складовою службових обов’язків кожного працівника корпорації.

Виходячи з української практики, слід зазначити і такий факт, що 
іноді отримати необхідну інформацію про конкурента або партнера 
через його філіальну мережу значно легше, ніж за “лобової” атаки 
його головної контори.

Для ефективнішого використання друкованих і електронних видань, 
що надходять на підприємство, необхідно провести їх облік. Усю пресу 
обов’язково має переглядати відповідальна за це особа і згідно з розробле-
ним класифікатором відповідно сортувати, обробляти і зберігати, в тому 
числі і ЗМІ, що надходять в електронному вигляді.

Оскільки керівництво підприємства, як правило, зацікавлене в різній 
інформації (загальнополітичній, економічній, банківській, техноло-
гічній, довідковій, кримінальній та ін.), об’єктивно виникає потреба 
у встановленні підрозділом економічної розвідки ділових контактів із 
спеціалізованими фірмами, основним профілем яких є збір, накопичення 
й аналіз інформації в тому чи іншому напрямі, який викликає інтерес.

Питання фінансування зовнішньої інформаційної структури ви-
рішується залежно від обсягу і характеру завдань, які передбачається 
покласти на неї. Розглянемо конкретну ситуацію, коли проведення 
заходів розвідувального характеру дає змогу значно мінімізувати під-
приємницькі ризики.

На підприємство Д виходить фірма N із пропозицією розмістити 
акції підприємства на суму $25 млн. на фондових ринках США. Сума 
оплати за надання цієї послуги – $450 000. З умовою – 50% передо-
плати. На питання про те, хто конкретно проводитиме дослідження 
американського ринку і розміщуватиме акції, керівництво фірми N 
ухилилося від відповіді.

Для отримання необхідної попередньої інформації підрозділ еконо-
мічної розвідки підприємства має перевірити спроможність пропозицій 
потенційного партнера.

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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Після використання раніше напрацьованих інформаційних зв’язків 
було отримано дані про реєстрацію засновницьких документів фірми 
N і її попередню господарську діяльність. Витрати на отримання ін-
формації становили близько $200.

Для отримання інформації про американського партнера фірми N під-
розділ економічної розвідки підприємства звернувся із запитом до корпора-
ції “Ден енд Бредстріт”. Через два тижні було отримано детальну відповідь. 
Оплата послуг корпорації за надання інформації становила близько $250.

Підсумком виконаної службою безпеки інформаційної роботи стала 
детальна довідка керівництву підприємства. У цьому документі на-
ведено аналіз отриманих даних і дані рекомендації щодо відмови від 
подальшої співпраці:

1) фірма N була зареєстрована всього за півроку до комерційної 
пропозиції підприємству Д;

2) за юридичною адресою фірми N зареєстровано близько 250 
різних фірм і організацій (фірма зареєстрована за “купленою” 
юридичною адресою);

3) керівництво фірми до цього безславно займалося абсолютно 
іншою діяльністю, де зазнало значних збитків;

4) операцій, подібних до пропонованої, фірма не проводила;
5) американський партнер фірми N реально існує, але водночас не 

виявляє чіткої інвестиційної активності. Компанія зареєстрована 
у невеликому містечку, де має досить скромний офіс. Її штат 
налічує всього дві особи.

Вивчивши цю інформаційну довідку, керівництво підприємства 
прийняло рішення про недоцільність подальшої співпраці з фірмою N.

Як і в будь-якій іншій діяльності, ефективність економічної розвідки 
визначається за схемою “витрати – ефект”. 

Для розвідувальної діяльності можна назвати три види ефекту:
• прибуток;
• економія коштів;
• запобігання матеріальному і моральному збитку.
Для показаної ситуації ефектом є запобігання втратам у розмірі 

$450 000 у вигляді оплати за послуги фірми N. На встановлення її на-
дійності витрачено три тижні і близько $500 (у т. ч. рахунки за теле-
фонні переговори і проїзні документи).

Керівництву підприємства було наочно доведено, що підрозділ еко-
номічної розвідки за невеликих витрат і високої оперативності добився 
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відмінних результатів, запобігши значним фінансовим і моральним 
втратам підприємства. Тому було ухвалено рішення про преміювання 
працівників, які швидко і якісно вирішили поставлене завдання, двома 
місячними окладами.

Інформаційно-аналітична робота підрозділу економічної розвід-
ки. Дані, зібрані в результаті проведення розвідувальної діяльності, не є 
інформацією доти, доки їх аналітично не опрацює експерт у відповідній 
сфері. Якість аналітично опрацьованої інформації залежить переважно 
від кваліфікації аналітика. Не секрет, що людська психологія є такою, 
що часто для підтвердження своєї думки відбирають “зручні” дані, а 
“небажані” – недооцінюють і залишають без уваги.

“Сирі” дані не містять у собі ніякої інформації, якщо їх не розгля-
дати у поєднанні з іншими, не вказувати їх значення серед усього на-
копиченого інформаційного масиву. Якщо взяти деяку кількість даних, 
то може виявитися, що кожен елемент окремо не має майже ніякого зна-
чення, а в поєднанні дають досить чітку картину того, що відбувається.

В результаті аналітичного опрацювання споживач отримує осмисле-
ну інформацію, отриману з оцінених даних, яка чітко показує вирішення 
конкретно поставленого завдання.

Основним методом інформаційно-аналітичної роботи підрозділу 
економічної розвідки підприємства є інтеграція даних. Ознаки загроз і 
кризових ситуацій, що виявляються в різний час і з боку різних об’єктів, 
фіксуються із різним ступенем повноти і деталізації різними джере-
лами, тому встановлення причинно-наслідкового зв’язку між подіями, 
що відбуваються, вимагає проведення багатофакторного аналізу всієї 
інформації, що надходить на підприємство. Наприклад, комплексна 
оцінка ризиків інвестиційних намірів підприємства вимагає від аналі-
тика обліку й оцінки даних стосовно:

• пропозицій з придбання акцій підприємства (зокрема, усних 
та анонімних) з боку зовнішніх осіб і організацій з фіксацією 
характеру їх обізнаності про підприємство і посилань, що про-
звучали у пропозиціях третім особам;

• засновницьких, акціонерних, ділових та інших зв’язків указа-
них осіб, організацій, їх участі в зареєстрованих операціях з 
цінними паперами підприємства, їх зв’язків із працівниками 
підприємства, можливих зв’язків у кримінальному середовищі;

• акціонерів підприємства, зокрема із працівників, динаміки пе-
рерозподілу акцій;

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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• фактів тиску на акціонерів, створення навколо них ситуацій, що 
провокують продаж ними своїх пакетів акцій, та ін.

Перелічені відомості розосереджені в різних джерелах: 
• структурних підрозділах підприємства (відділ кадрів, служба 

безпеки, відділ цінних паперів);
• реєстрі акціонерів підприємства;
• на фондовій біржі (торгові майданчики), на яких є в обігу цінні 

папери підприємства;
• в органах державної реєстрації (реєстраційні палати, управління 

державної статистики);
• в засобах масової інформації.
Інформація, що міститься в них, дає змогу:
• виявити інвестиційні устремління до підприємства з боку фірм і 

організацій, контрольованих кримінальними структурами, встанов-
лювати коло вірогідних авторів “анонімних” звернень;

• розпізнати негативні тенденції у перерозподілі акцій (набуття 
монопольного впливу на підприємство з боку “портфельних 
спекулянтів”, інших недобросовісних партнерів);

• запобігти кримінальним намірам акціонерів з числа керівників і 
працівників підприємства, звернутися в правоохоронні органи.

Як свідчить практика, обсяг інформації, потрібної для роботи ана-
літиків, досить великий. Тому для ефективного доступу до інформації, 
що є в розпорядженні підприємства, треба створити інтегрований банк 
даних. За допомогою цього інструменту вирішують: обліково-довідкові 
і статистичні (кадри, контакти, події, партнери, конкуренти, реклама та 
ін.), інформаційно-логічні завдання (експрес-оцінка ділового партнера, 
оцінка інвестиційних ризиків, аналіз подій, вивчення ділових зв’язків 
конкурента, оцінка сфери впливу, конфліктних і кризових ситуацій і 
т. ін.). 

Розповсюдження інформаційних розвідувальних документів. 
Забезпечення інформаційної безпеки системи економічної розвід-
ки. Інформація оперативно-тактичного і стратегічного характеру має 
надходити до посадових осіб, що займаються плануванням і несуть 
відповідальність за ухвалення рішень, згідно з доступом до конфіден-
ційної інформації, який вони мают.

Система економічної розвідки повинна не тільки забезпечити необ-
хідною інформацією всіх зацікавлених осіб, а й одночасно забезпечити 
контроль за її цільовим використанням. До ознайомлення з конфіденцій-
ними розвідувальними документами працівники підприємства можуть 
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бути допущені тільки після проходження перевірки на лояльність і в 
разі виробничої потреби в цьому.

Незважаючи на всі наведені вище профілактичні заходи, в розвід-
увальному документі не повинно бути посилань на джерело отримання 
інформації, оскільки це може призвести не тільки до конфліктної ситу-
ації, а й до втрати джерела. Особливо конфіденційну інформацію можна 
видавати тільки першій особі підприємства.

Інформаційні документи на паперових носіях мають бути про-
нумеровані, а кількість копій їх – обмеженою. Використані копії роз-
відувальних документів потрібно обов’язково повертати в підрозділ 
економічної розвідки, де їх знищують. Доступ у приміщення підрозділу 
економічної розвідки може бути дозволений тільки його співробітникам.

Нині, коли інформація стає таким же стратегічним ресурсом, як 
і фінанси, кваліфіковані кадри, сучасні технології й сировинні запа-
си, можна вважати, що вже у найближчому майбутньому підрозділи 
економічної розвідки стануть невід’ємною частиною управлінських 
структур підприємств України.

Діяльність розвідувального підрозділу служби безпеки. В умо-
вах загострення конкурентної боротьби і зростання злочинності роль 
і значення розвідки служби безпеки підприємства постійно зростати-
ме. Такий висновок випливає не тільки з досвіду країн з розвиненою 
ринковою економікою, а й з усвідомлення вітчизняними підприємцями 
практичної потреби мати дані запобіжного характеру про тенденції, 
факти, явища за межами підприємства. Таку інформацію може надавати 
(за належної організації її роботи) розвідка служби безпеки. Перед цим 
підрозділом зазвичай стоїть одна загальна мета: своєчасно виявити і 
надати керівництву підприємства закриту інформацію про реальні і 
потенційні зовнішні загрози його функціонуванню.

Звичайно, мета розвідки може бути сформульована й інакше, але в 
будь-якому разі вона має відображати такі моменти. По-перше, своєчас-
ність виявлення і надання споживачеві (тобто керівництву підприємства) 
необхідної інформації (очевидно, відсутність або запізнення з наданням 
відповідної інформації не дасть змоги вжити заходів щодо ліквідації або 
нейтралізації загроз діяльності підприємства).

По-друге, потрібно надавати споживачеві не будь-яку, а якісну ін-
формацію. Такою вона буде тоді, коли встановлено її: 

• важливість (здатність зробити внесок у діяльність підпри-
ємства);
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• точність (надійність джерела і самої інформації); 
• значущість (цінність і правильне розуміння інформації). 
По-третє, сфера дій розвідки має перебувати в зовнішньому серед-

овищі функціонування підприємства. Саме це середовище є об’єктом 
розвідувальної діяльності служби безпеки. Воно охоплює: 

1.  Постачальників (юридичні і фізичні особи, що забезпечують 
підприємство і його конкурентів матеріальними ресурсами, 
необхідними для виробництва конкретних товарів або послуг). 

2.  Маркетингових посередників (фірми, що допомагають підпри-
ємству в просуванні, збуті й розповсюдженні його товарів серед 
клієнтури), до яких належать: 
• торгові посередники (ділові фірми, компанії, що допома-

гають підшукувати клієнтів і/або безпосередньо продавати 
їм її товари); 

• фірми з організації руху товару (склади, транспортні під-
приємства та ін.); 

• агентства з надання маркетингових послуг (фірми маркетин-
гових досліджень, рекламні агентства, організації засобів 
реклами і консультаційні фірми з маркетингу); 

• кредитно-фінансові установи (банки, кредитні компанії, 
страхові компанії тощо). 

3. Клієнтуру (окремі особи, що купують товари і послуги для 
особистого споживання; організації, що купують товари і по-
слуги для використання їх у процесі виробництва; організації, 
що купують товари і послуги для подальшого перепродажу їх 
із прибутком для себе; державні організації, що купують товари 
і послуги або для подальшого їх використання у сфері кому-
нальних послуг, або для передачі тим, хто їх потребує; зарубіжні 
споживачі, виробники, проміжні продавці й державні установи). 

4. Конкурентів. 
5. Контактні аудиторії (будь-яка група, яка виявляє реальний або 

потенційний інтерес до підприємства або впливає на його здат-
ність досягати поставлених цілей): 
• фінансові установи (банки, інвестиційні компанії, брокерські 

фірми, фондові біржі, акціонери); 
• засоби масової інформації (газети, журнали, радіостанції, 

телецентри); 
• державні установи, чия діяльність здатна негативно впливати 

на роботу підприємства; 

тЕма 3. служба бЕзпЕки Фірми  (підприємства, організаЦі, установи)
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• громадські групи дій (організації споживачів, екологічні 
об’єднання, групи, що представляють національні менши-
ни, і т. ін.); 

• місцеві контактні аудиторії (організації самоврядування, 
злочинні угруповання, первинні осередки суспільних рухів 
і партій тощо). 

Досягти поставленої перед розвідкою мети можна при реалізації 
таких завдань, як: 

• виявлення правопорушень, що зачіпають економічні інтереси 
підприємства; 

• своєчасне інформування про методи, способи та осіб, що мають 
намір (або що виконали цей намір) завдати збитку підприємству 
і/або його персоналу; 

• сприяння правоохоронним, судовим і контрольно-наглядовим орга-
нам в притягненні до відповідальності юридичних і фізичних осіб, 
дії яких зачіпають інтереси підприємства-засновника. 

Виконанню цих завдань, у свою чергу, сприятиме реалізація таких 
функцій: 

• вивчення негативних і кримінальних аспектів тіньової еконо-
міки й ринку; 

• визначення ступеня надійності ділових партнерів; 
• надання керівництву підприємства необхідної інформації до і 

під час проведення ділових переговорів; 
• виявлення підприємств, що займаються недобросовісною кон-

куренцією; 
• збирання відомостей про осіб, що не працюють на підприємстві і 

мають намір здійснити злочин проти його персоналу чи/і майна; 
• перевірка осіб, що уклали з підприємством комерційний контракт; 
• установлення фактів привласнення іншими фізичними або юри-

дичними особами загубленого майна підприємства; 
• перевірка кредитоспроможності ділових партнерів; 
• виявлення і документування фактів порушень прав власників 

товарного знаку; 
• збирання відомостей із цивільних справ стосовно юридичних 

осіб або громадян, які раніше не працювали на підприємстві; 
• виявлення серед осіб тих, які не працюють на підприємстві і 

займаються економічним шпигунством проти підприємства-
засновника. 

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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Цілі, завдання, функції та інші основні питання діяльності розвідки 
зазвичай відображаються у положеннях про розвідувальні підрозділи. 

Викладені вище міркування про цілі, завдання і функції розвід-
увального підрозділу служби безпеки вирішально впливають на його 
оргструктуру. 

Оргструктура розвідки має два види підрозділів (відділень, груп, 
секторів, співробітників): добувні та інформаційні. Основне призна-
чення добувних підрозділів полягає в добуванні всіма доступними і та-
кими, що не суперечать законодавству, засобами і методами відомостей, 
документів, предметів та інших матеріалів, які становлять або можуть 
становити розвідувальний інтерес. Тому у складі цих підрозділів мають 
бути такі відділення (групи, сектори, окремі співробітники): роботи з 
інформаторами; з виявлення і збирання відкритих і закритих публіка-
цій; прихованого спостереження; технічного забезпечення операцій, 
що проводяться; проведення розслідувань і документування поведінки 
об’єкта, що вивчається. 

Значення добувних підрозділів таке велике, що на їх фінансування 
припадає, за деякими підрахунками, близько 80% витрат усієї розвід-
ки. Добувні підрозділи мають бути орієнтовані на те, що необхідні 
відомості можуть бути перехоплені в людей, які причетні до збирання, 
передачі, накопичення, зберігання, пошуку і переробки інформації і 
видачі її для використання. Зрозуміло, найбільш цінними для розвідки 
є відомості, готові для використання, проте не слід нехтувати даними, 
що отримані на початкових етапах роботи з інформацією. 

Основне завдання інформаційних підрозділів розвідки полягає 
в оцінці, класифікації, аналізі й наданні керівництву підприємства 
обробленої розвідувальної інформації. До складу цих підрозділів вхо-
дять: аналітичне відділення (група, сектор), відділення стратегічного 
планування, довідково-інформаційний фонд (ДІФ), група експертів і 
консультантів. 

Між усіма підрозділами розвідки має бути чітке розмежування за 
такими параметрами, як завдання і форма подання результатів роботи 
(табл. 3.1).

Загальноприйнятим вважається твердження про те, що потенціал 
розвідки безпосередньо залежить від наявності і якості відповідних 
сил і засобів. Під силами розвідки розуміють детективів, працівників 
допоміжних служб (канцелярія, бібліотека та ін.).

тЕма 3. служба бЕзпЕки Фірми  (підприємства, організаЦі, установи)
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Таблиця 3.1. 
Розмежування між підрозділами розвідки

Назва Завдання підрозділу Форма подання 
результатів роботи

1. Відділення (група, 
сектор) прихованого 
спостереження

Фіксація зазначених у за-
вданні фактів

Довідка, протокол спосте-
реження

2. Відділення (група, 
сектор) проведення 
розслідувань

Збирання необхідної інфор-
мації, документів і предметів

Аналітична довідка; до-
кументи (або їх копії), 
предмети (або їх моделі)

3. Відділення (група, 
сектор) роботи з 
інформаторами

Залучення до співпраці 
інформаторів і отримання від 
них інформації

Справа (досьє); аналітичні 
огляди; довідки про кожне 
повідомлення інформатора

4. Відділення (група, 
сектор) з технічного 
забезпечення про-
ведення операцій

Установка і експлуатація 
технічних засобів, їх надання 
працівникам інших груп

Акти, кіно-, фотокадри, 
звукозапис тощо

5. Відділення (група, 
сектор) з виявлення і 
збирання відкритих і 
закритих публікацій

Складання переліку необхід-
них друкованих видань, їх 
придбання і отримання з них 
потрібних відомостей

Огляди, копії найбільш 
важливих публікацій

6. Аналітичне відді-
лення (група, сектор)

Оброблення, класифікація і 
аналіз закритих і відкритих 
розвідувальних відомостей

Розвідувальні дані, 
довідки-меморандуми

7. Відділення (група, 
сектор) стратегічного 
планування

Оцінка і ранжування зовніш-
ніх потенційних загроз безпе-
ці підприємства і планування 
заходів щодо запобігання їм 
(нейтралізації)

Проекти програм запо-
бігання (нейтралізації) зо-
внішнім загрозам безпеки 
підприємства

8. Довідково-
інформаційний фонд 
(ДІФ)

Зберігання і видача працівни-
кам потрібної інформації

Довідки, оригінали друко-
ваних публікацій, мікро-
фільми і т. ін.

9. Відділення (група, 
сектор) експертів-
консультантів

Кваліфікована оцінка пода-
них матеріалів

Експертні висновки, акти 
експертиз, довідки

Вимоги до особи розвідника високі: вища освіта (юридична і/або 
економічна), кмітливість, чесність, об’єктивна самооцінка, хороші 
аналітичні здібності, пунктуальність, гнучкість, здатність чітко фор-
мулювати й висловлювати (в усній і письмовій формі) свої думки, ви-
нахідливість, товариськість, самодисципліна. 

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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Деякі способи отримання інформації. Для вирішення будь-якої 
проблеми потрібна оптимальна кількість інформації. Те, що комусь 
здається інформацією, інші можуть сприймати як нікчемний і звичайний 
шум. Інформація є цінною лише тоді, коли її можна використовувати, 
причому корисність інформації дуже залежить від її повноти, точності 
і своєчасності. 

Слід розрізняти і не плутати: факти (дані), думки (особисті при-
пущення), інформацію (аналітично оброблені дані). 

Інформація дає змогу: 
• орієнтуватися в ситуації; 
• чітко планувати свої дії; 
• відстежувати результативність акцій, що проводяться; 
• ухилятися від несподіванок; 
• маніпулювати окремими людьми та угрупованнями. 
Розрізняють інформацію: 
• тотальну (дає загальне оглядове уявлення про проблему і учас-

ників – індивідів гри, що проводиться); 
• поточну або оперативну (тримає в курсі подій, що змі-нюються); 
• конкретну (заповнює виявлені прогалини в даних або відповідає 

на певні запитання); 
• непряму (підтверджує або спростовує якісь припущення, сти-

кається з останніми тільки опосередковано); 
• оцінювальну (розтлумачує події і дає прогноз щодо їх розвитку 

в майбутньому; це – оптимально оброблені дані). 
Усвідомивши, що інформація необхідна, слід з’ясувати такі питання: 

Що треба дізнатися? 
Де (і в якому вигляді) може бути бажана інформація? 
Хто її може знати або дістати? 
Як (і в якому вигляді) її можна отримати? 

Чіткі відповіді на запитання забезпечують розуміння останнього, 
техніка вирішення якого залежить як від існуючих зовнішніх умов, 
так і від знань, волі, досвіду, можливостей і винахідливості аналітика 

Отримавши початкову фактуру, її потрібно: 
• оцінити (за рівнем достовірності, важливості, секретності, зі-

ставності, можливості використання); 
• інтерпретувати (порівняно з іншими даними і глибинною інту-

їцією), виявивши її місце у загальній мозаїці фактів; 
• визначити, чи потрібна додаткова інформація, якщо потрібна, 

то яка; 

тЕма 3. служба бЕзпЕки Фірми  (підприємства, організаЦі, установи)
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• ефективно використовувати (врахувати у своїх планах, передати 
кому слід, притримати до потрібного моменту...). 

Коротка характеристика джерел інформації. Потрібна інфор-
мація може бути: 

• відкритою (більш-менш доступною); 
• напівзакритою (не засекреченою, але контрольованою тими, 

кого вона стосується); 
• секретною (з різних міркувань ключовою в певних ситуаціях). 
Конфіденційну інформацію вдається отримувати з різних джерел, 

на велику частину яких недосвідчена людина просто не зважає. Слід 
враховувати найнеймовірніші можливості, якими б нереалістичними 
вони не здавалися, бо в ланцюжку проходження інформації інколи 
можна знайти приголомшливо цінне джерело. 

Головними носіями перспективних матеріалів завжди є: 
• знавці; 
• документи; 
• засоби бездротового і дротового зв’язку (телефони, телефакси, 

радіостанції); 
• електронні системи обробки інформації (комп’ютери, друкар-

ські машинки); 
• різні відстежувані чинники (поведінка, розмови, результати дій). 
Вийшовши на те чи інше джерело інформації, потрібно чітко ви-

значити: 
• його потенційні можливості;
• допустимі межі використання; 
• ступінь надійності. 
Знавцями вважаються особи, що безперечно володіють (або можуть 

володіти) потрібною інформацією. До них належать: 
Експерт, чиї професійні знання і контакти (як робота, так і хобі) 

забезпечують першокласну орієнтацію в питанні, що розробляється. 
Він дає змогу по-новому поглянути на проблему, надає базові матеріа-
ли, може вивести на невідомі джерела інформації. Загальна надійність 
отримуваних при цьому даних здебільшого висока.

Внутрішній інформатор (інформатор). Це людина, завербована з 
угруповання супротивника, поставляє фактаж відповідно до матеріаль-
них, моральних та інших вимог. Цінність наданих ним даних істотно 
залежить від його можливостей і мотивів видавати потрібні відомості, 
правильність яких за відповідного контролю може бути досить високою. 

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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“Гарячий” інформатор. Це будь-яка знаюча людина із прихильників 
супротивника або його контактерів, що отримує інформацію за допо-
могою активних методик дії у стилі жорсткого форсованого допиту, тор-
тур, гіпнозу, шантажу тощо. Оскільки істинність повідомлень у цьому 
разі не є гарантованою, така імпровізація прийнятна лише за гострої 
потреби, коли немає часу, бажання або можливостей “панькатися” з 
іншими джерелами. На відміну від завербованого інформатора осо-
бистий контакт “гарячого” інформатора є переважно одномоментним. 

Впроваджене джерело. Це своя людина, котра тим чи іншим чином 
проникла в оточення об’єкта. Цінність наданої нею інформації залежить 
від її індивідуальних якостей і досягнутого рівня впровадження. 

Легковажний інформатор (“базіка”). Це людина супротивника, кон-
тактер або будь-яка інформована особа, що повідомляє про цікаві факти в 
діловій, дружній, компанійській або інтимній бесіді. Мимохідь зроблене 
повідомлення може бути надзвичайне цінним, хоча загалом воно може бути 
і безтурботною брехнею, навмисною дезінформацією. 

Контактери – особи, котрі певною мірою контактують або колись 
стикалися з об’єктом, що вивчався (людиною, групою, організацією). 
Це можуть бути випадкові ділові партнери, родичі, приятелі, службовці 
сервісу. Разом з повідомленням певних фактів вони можуть сприяти 
підходу до об’єкта або брати участь у вилученні в нього потрібної 
інформації. 

Союзник – особа або певна суспільна, державна, кримінальна струк-
тура, що виступає як супротивник або “наглядач” об’єкта. Рівень і на-
дійність матеріалів, які отримують при цьому, залежать від інтересів, 
особистих взаємин і знань джерела. Він може передавати як абсолютно 
нову, так і підтверджувальну інформацію. 

Випадкове джерело. Іноді індивід, якого абсолютно не сприймають 
як потенційного інформатора, раптом виявляється носієм унікальної 
фактури. Зважаючи на явну непередбачуваність такої людини, на неї 
особливо і не розраховують, але, випадково зіткнувшись з нею, на-
лежно використовують. 

До групи зафіксованих матеріалів належать: 
Офіційні документи – особисті справи і медичні картки, доповідні, 

пояснювальні записки і листи в різні інстанції, всілякі задокументовані 
дані, зібрані офіційними (відділ персоналу, міліція) службами про осо-
бу, якою цікавиться організація. Можна знайти також інші відомості, 
корисні за детального “розроблення” будь-якого об’єкта. Ця інформація 
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вважалася достатньо надійною, хоча можлива і навмисна фальсифікація. 
Ділові папери і архіви – договори, звіти, факси, листи, методички, 

внутрішні телефонні довідники, меморандуми та інші папери, пов’язані 
з діловою активністю людини чи організації. Вони є першосортним 
джерелом конфіденційної інформації, яка дає змогу орієнтуватися у 
справах об’єкта, прояснювати його наміри і методи роботи, прогно-
зувати вчинки і можливості, виявляти функціонерів і їх зв’язки. До-
стовірність інформації при цьому переважно вища. 

Носії машинної інформації. Оптимальним джерелом, що існує в 
багатьох організаціях, є банк даних, занесений в ЕОМ. Відомості, що 
зберігаються тут, зафіксовані на невитягуваних (жорстких дисках) або 
витягуваних (гнучких дисках) магнітних носіях і можуть бути виведені 
на паперовий роздрук (лістинги). Втім, оснащення фірми комп’ютерами 
загалом не означає, що вони ефективно використовуються тут або що 
в них є цінна інформація. 

Особисті папери і архіви – записники, різні позначки на листках ка-
лендаря, дружні й інтимні листи, вітальні листівки, фотографії, аудио- й 
відеозаписи, щоденники тощо. Такі дані є просто безцінними за активного 
розроблення об’єкта, що викликав інтерес, з ретельним виявленням його 
контактів і повним розумінням реальних можливостей для подальшого 
усунення, шантажу, маніпулювання або вербування. 

“Сміття” – викинуті розірвані чернетки і машинні роздруки, си-
гаретні коробки і паперові обривки зі всілякими позначками, зіпсовані 
копії і випадкові підкладкові листки, відпрацьований копіювальний 
папір, використані стрічки від друкарських машинок – усе це в руках 
умілого суб’єкта може перетворитися на приголомшливі документи, 
причому здобувати такі матеріали іншим разом значно зручніше, ніж 
оригінали. 

Оприлюднені відомості – публікації в газетах і журналах, радіо- й 
телесюжети, лекції, виступи. Такі джерела ознайомлюють із кулуарними 
матеріалами, відкривають нових носіїв інформації і помітно скорочують 
роботу з розроблення об’єкта. Якість фактури тут значно залежить від 
компетентності і мотивації автора, намірів і репутації тих, хто конкретно 
надав йому слово. 

Підкидні листи і самвидав – листівки, звернення або замітки, які не 
можуть бути видані офіційно, а розповсюджуються з метою зганьбити 
якусь особу або організацію, ознайомити зі станом справ у конкретній 
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сфері, викликати смуту й розбрід у мисленні обивателів. Подібні тексти 
іноді мають підписи існуючих осіб, угруповань і організацій, іноді вони 
приписуються їм, а здебільшого фігурують як анонімні. Факти, що міс-
тяться в них, виявляються ніби правдивими, правдоподібними або явною 
дезинформацією. Оскільки достовірність першоджерела є абсолютно 
невизначуваною, користуватися такими даними слід дуже обережно, 
загалом не відмітаючи їх, але й не приділяючи їм особливої уваги. Більш 
інформативними можуть стати сам факт поширення подібних матеріалів, 
ставлення до них різних осіб, групова належність їх розповсюджувачів. 

Унікальні можливості для непомітного вилучення різних даних іноді 
надають технічні засоби передачі і обробки інформації, які, маючи елек-
тромагнітну специфіку, дають змогу перехоплювати її на вельми значній 
відстані від об’єкта. Зважаючи на перспективність, абсолютну безпеку і 
відносну нескладність підключення до таких каналів у наш технотронний 
час, вони завжди розглядаються як один з найважливіших і найреальніших 
шляхів отримання необхідних матеріалів. 

Телефон, як найбільш поширений інструмент, що забезпечує спілку-
вання людей, може легко видавати секрети свого власника. Цікаво, що при 
цьому можна слухати не лише телефонні переговори, а й те, що говорять 
у закритій кімнаті,коли трубка лежить на важелі. 

Телеграф, телетайп, телефакс, каналами яких циркулює як графічна, 
так і знакова інформація, що виводиться на паперові носії, які є вельми 
зручними в ділових стосунках. Перехопити такі матеріали можна підклю-
ченням до дротяних ліній зв’язку, а часом і безконтактно, використовуючи 
особливості роботи специфічної приймально-передавальної апаратури. 
Складнощі можуть виникнути тільки при здійсненні власниками спеці-
альних засобів захисту інформації. 

Персональні радіостанції, що використовуються для службового 
і цивільного радіозв’язку. Якщо об’єкт не вживає заходів захисту ра-
діоприймача, такі радіостанції дають змогу легко і непомітно виявити 
наміри контрольованого об’єкта. 

Комп’ютер – унікальний електронний механізм для зберігання і 
обробки інформації, який є в кожній діловій організації. Більше того, 
комп’ютери окремих структур зв’язані між собою за допомогою те-
лефонної мережі, що іноді дає змогу вилучати з них фактуру, навіть 
перебуваючи в іншому місті. Під час виведення даних на екран дисплея 
їх можна непомітно прочитувати як безконтактно (через радіовипромі-
нювання), так і контактно (підключивши до комп’ютерної мережі або 
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кабелю живлення). Достовірність отримуваних при цьому матеріалів, 
зрозуміло, висока. 

Стільникові радіосистеми – мобільні пристрої для словесного 
(радіотелефон) і знакового (пейджер) спілкування зручні в спілкуван-
ні, але відкриті для звичайного ефірного радіоперехоплення відпо-
відним сканером (якщо немає захисного кодування) або “двійником” 
використовуваного апарату. Під відстежуванням розуміють акустичне 
(підслуховування), візуальне (стеження) і ментальне (аналіз) спосте-
реження за об’єктом. 

Підслуховування. Таємно слухати можна як формальні (ділові), так 
і неформальні (дружні й інтимні) розмови. Завдяки цьому вдається 
дізнатися приголомшливі факти і водночас виявляти перспективні 
контакти людини (організації), з’ясувати їхні цілі й наміри, розуміти 
спосіб мислення дійових осіб разом із їх реакціями на події. Приховане 
прослуховування здійснюють, застосовуючи технічні засоби (“пожвав-
лений” телефон, як спрямовані, так і контактні мікрофони, різнотипні 
радіозакладки). 

Таємне стеження. Його може проводити як за індивідом, так і 
за стаціонарним об’єктом. Таємне стеження за людиною дає змогу 
з’ясувати її контакти, місця зустрічей, маршрути, звички, спосіб життя 
й інші аспекти, потрібні для детального розроблення певної особи або 
організації. Спостереження за стаціонарним об’єктом забезпечує контр-
оль відвідувачів і є стандартним у пошуку особи, що переховується. 

Фіксування чуток – непідтверджених повідомлень, що циркулю-
ють серед певного контингенту людей і корисні тим, що натякають на 
передбачувані знання і очікування середовища (“чутки знизу”), а іноді 
і на ігри тих чи інших сил (“чутки зверху”). Вони можуть бути досить 
достовірними, хоча іноді й досить спотвореними. Ретельно приховувану 
інформацію вдається виявляти тільки з неясних чуток. 

Прояснення способу дій. Аналізуючи реакції об’єкта на слова і по-
ведінку різних людей, на звичайні й екстремальні обставини, можна 
досить точно визначити його цілі й мотиви, сили і слабкості, схиль-
ність до чужого впливу, інформованість, а також ключових партнерів, 
методи дії. 

Усе це дає змогу прогнозувати фактичну поведінку людини або 
групи осіб за різних ситуацій і, врешті-решт, ефективно керувати ними.

Одним з найважливіших засобів розвідувальної діяльності є роз-
відувальна техніка: 

•  засоби проникнення (відмички, різаки, спеціальні засоби); 
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• пристрої для прослуховування ( мікрофони, електронні сте-
тоскопи, магнітофони, системи прослуховування телефонів, 
факсів, телексів); 

• системи прихованого відеоспостереження (мініатюрні камери, 
пристрої з об’єктивом “голкове вушко”, ендоскопи, теле-, фото-
апаратура стеження); 

• системи комп’ютерного шпигунства (система перехоплення 
комп’ютерної інформації). 

За іншою класифікацією, до технічних засобів належать: 
• засоби спостереження і пошукової техніки (біноклі, зорові тру-

би, радіолокаційні прилади, прилади бачення в темноті, прилади 
ультрафіолетової та інфрачервоної техніки); 

• засоби фото- і кінознімання, відеозаписи; 
• звукозаписна апаратура; 
• засоби зв’язку. 
Технічні засоби можна застосовувати, дотримуючись таких вимог: 
1) не порушувати кримінальних заборон;
2) не порушувати основних права і свобод громадян, крім випадків, 

передбачених (або не заборонених) законодавством;
3) не завдавати шкоди здоров’ю і життю правопорушників. 
Найважливішими засобами є інформаційні системи, що допомагають 

детективам збирати, обробляти й аналізувати розвідувальну інформацію. 
Серед матеріально-технічних засобів свою специфіку мають служ-

бові приміщення. Загальноприйнятими є такі вимоги до службових 
приміщень розвідувальних підрозділів: 

1) у приміщенні мають бути тільки одні вхідні двері (що охоро-
няються цілодобово), які обладнують охоронно-пожежною сиг-
налізацією; 

2) довідково-інформаційний фонд має бути розміщений в ізольова-
ному приміщенні, а право входу співробітників – регламентоване; 

3) розвідувальний підрозділ потрібно розміщувати вище першого 
поверху (в ідеальному варіанті – поза приміщенням підприємства); 

4) має бути виділене окреме приміщення для приймання відвід-
увачів, пошти та ін.; 

5) працівники добувних та інформаційних служб мають перебувати 
в окремих приміщеннях; 

6) керівник розвідки повинен працювати в окремому звуконепро-
никному приміщенні і мати персональний сейф. 
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У розвідувальній діяльності застосовують переважно такі методи: 
• приховане спостереження за людьми і стаціонарними об’єктами; 
• зашифрований допит осіб, які можуть надати цінну інфор-

мацію; 
• вивчення предметів і документів закритого характеру; 
• конфіденційне наведення довідок; 
• зашифрований зовнішній огляд будівель, приміщень та інших 

об’єктів. 
Зрозуміло, не забороняється вивчати відкриті джерела інформації 

(газети, журнали, бюлетені тощо), здійснювати явний зовнішній огляд 
об’єктів. Проте у розвідці ці методи є додатковими і другорядними. У 
будь-якому разі відкриті джерела інформації перевіряють повторно розвід-
увальними методами. Наприклад, аналізуючи транспортну документацію 
(коносамент, договір залізничного перевезення і т. ін.), можна дізнатися 
про кількісні, а іноді й цінові параметри товарообігу фірми. Проте точні 
дані про діяльність цієї фірми та інші відомості необхідно отримати від 
інформатора. Зведення даних від інформаторів та аналіз основних доку-
ментів дають точну і об’єктивну картину подій у цій фірмі. Без застосуван-
ня негласних методів отримати таку картину практично неможливо. Цей 
приклад підтверджує правило, за яким має працювати будь-яка розвідка: 
інформацію, отриману з використанням легальних методів, потрібно 
обов’язково перевіряти за допомогою негласних інформаторів. 

Існує певний взаємозв’язок між методами і джерелами розві-
дувальної інформації (під джерелами розвідувальної інформації розу-
міють тріаду людина – документ – виріб (процес), кожна ланка  якої 
здатна надати необхідні відомості) (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 
Основні методи отримання розвідувальних відомостей

(за джерелами інформації)
Людина Спосіб вивчення Виріб (процес)

1. Допит працівників конкурую-
чої фірми

1. Вивчення судових до-
кументів

1. Фотографу-
вання моделей, 
експонатів тощо 
на виставках і 
конференціях

2. Допит працівників свого під-
приємства

2. Збирання і аналіз відомос-
тей, що містяться в засобах 
масової інформації

2. Кіно-, фото- й 
відеоматеріали
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3. Замасковані навички “вима-
нювання” необхідної інформації 
на конференціях, семінарах, 
симпозіумах та ін.

3. Вивчення фінансових до-
кументів конкурентів

3. Комп’ютерні 
програми

4. Проведення “помилкових” 
переговорів з фахівцями конку-
руючої фірми

4. Збирання й вивчення про-
спектів, брошур, які видають 
конкуренти

4. Аналіз відходів 
виробництва

5. Наймання на роботу служ-
бовця конкуруючої фірми для 
отримання відомостей, що ста-
новлять комерційну таємницю

5. Аналіз відомостей, що 
містяться у відомчих ви-
даннях

5. Купівля товару 
конкурента у 
третіх осіб

6.”Неправдиві” переговори з 
фірмою-конкурентом щодо при-
дбання ліцензії

6. Збирання копій доку-
ментів правоохоронних і 
контрольно-наглядових 
органів (преси)

7. Створення фіктивних підпри-
ємств, які пропонують роботу 
фахівцям із конкуруючих фірм

7. Копіювання 
документів

8. Негласне ознайомлення 8. Використання загублених 
документів

9. Підслуховування розмов, які 
відкрито (не таючись) ведуть 
між собою співбесідники

9. Використання звітів (ко-
пій) з перевірок на поліграфі 
(“детекторі брехні”)

10. Бесіда із працівниками 
правоохоронних і контрольно-
наглядових органів

Зазначені приклади не можуть бути вичерпними, їх наведено лише 
для ілюстрування можливого взаємозв’язку між методами і джерелами 
розвідувальної інформації. Тому потрібно розробляти методологічні під-
ходи до використання згаданих вище джерел розвідувальної інформації, 
на основі яких працівники розвідки можуть планувати свою роботу з 
добування необхідних відомостей. 

Перш ніж надати свої міркування з цього приводу, підкреслимо, що 
аналіз можливостей цих джерел наведено окремо з методичних міркувань, 
а на практиці вони взаємодоповнюють одна одну. Найважливішим джере-
лом розвідувальних відомостей у тріаді людина – документ – виріб (про-
цес) є, безумовно, людина. Можна стверджувати, що робота з людиною-
джерелом ніколи не може бути повністю замінена чимось. Певну офіційну 
інформацію в цьому аспекті може дати посадова особа, громадський діяч, 
партійний функціонер та ін. 

Отримання інформації в індивіда (інформатора). Як викорис-
товуваний об’єкт може виступати будь-яка особа (член ворогуючого 
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угруповання, одиничний гравець, контактер, союзник), що володіє ці-
кавою інформацією. У кожного індивіда можуть бути особисті мотиви 
видачі інформації: жадібність, страх за себе та/чи за своїх близьких, 
байдужість, внутрішній авантюризм, бажання помститися, націоналізм 
та патріотизм, релігійні переконання, громадський обов’язок, корпо-
ративна солідарність, легковажність, довірливість, божевілля тощо.
Проте по-справжньому цінну інформацію можна отримати тільки від 
залучених до співпраці інформаторів. 

Інформаторів розвідувального підрозділу можна умовно поділити 
на кілька груп: 

1.  Співробітники свого підприємства, що контактують через своє 
службове положення із зовнішніми джерелами інформації. 

2.  Персонал інших підприємств, установ і організацій, що має 
доступ до циркулюючої усередині них закритої службової ін-
формації. 

3.  Особи вільних професій або такі, що не працюють, мають кон-
такти із працівниками інших підприємств, громадських організа-
цій, партій, суспільних рухів і з представниками неформальних 
структур. 

4.  Співробітники розвідувального підрозділу служби безпеки, що 
упровадилися за завданням свого керівництва в інші підпри-
ємства, неформальні групи і т. ін.

Слід особливо підкреслити, що такі інформатори (крім працівників 
розвідки) не обов’язково повинні чітко усвідомлювати свою роль і свідомо 
співпрацювати із розвідувальним підрозділом. У розвідувальній роботі роз-
межування між корисними зв’язками, знайомствами і довірчими стосунками 
є вельми умовними, зазначав колишній високопоставлений представник 
радянської розвідки П.А. Судоплатов.

Ефективними засобами “витягання” з суб’єктів інформації є: 
1.  Підкуп (обіцянка або передача грошей та інших матеріальних 

цінностей, як, утім, і сприяння в чомусь). 
2.  Шантаж (на реальне, на сфабриковане, на об’єкти ураз-ливості). 
3.  Жорстка загроза або факт як фізичної, так і психологічної дії. 
4.  Специфічний форсований допит (після попереднього викрадення 

або обдурення): 
• із застосуванням тортур (поступове нагнітання відчуття й 

очікування болю); 

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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• сексо-допит (викликання й експлуатація непереборного ста-
тевого бажання); 

• голко-допит (викликання наркотичної ломки та обіцянка 
перервати її); 

• нарко-допит (введення особливих наркотичних препаратів 
і “розколювання” у стані затьмарення свідомості); 

• гіпно-допит (доведення до гіпнотичного стану, за якого зни-
кає самоконтроль). 

5.  Сексуальна підставка (використання інтим-партнера для отримання 
корисної інформації або для сприяння іншим прийомам ефективного 
впливу, на зразок шантажу, допиту, вмовляння). 

6.  Гра на емоціях (розпалювання любові, ненависті, ревнощів, 
пихатості та інших засліплювальних відчуттів, під натиском 
яких лоскітливі факти повідомляються “здуру”, “зопалу” або 
“на зло” комусь). 

7.  “Вивуджування навмання” (витягання інформації у процесі 
спритно проведеного допиту або розмови): 
• “між іншим” (заохочення стану природної або інспірованої 

балакучості); 
• “гра на непрямих” (реакція об’єкта на спеціально підго-

товлені запитання); 
• “блеф” (створення враження, що ви знаєте більше, ніж на-

справді, внаслідок чого людина не бачить подальшої потреби 
приховувати щось); 

• “паралель” (проведення теми, котра явно може викликати в 
об’єкта якісь асоціації з тим, що вас цікавить); 

• “консультація” (прохання посприяти собі чи комусь після 
приведення об’єкта до стану добросердності й дружелюб-
ності); 

• “професійна розмова” (видача фактів унаслідок сприйняття 
вас як “колеги”). 

8.  Цільовий обмін інформацією (взаємообмін даними, відповідно до 
якого потрібно дати мінімум, а отримати максимум, причому відда-
вати бажано лише ті факти, які вам не завдадуть потенційної шкоди). 

9.  Переконання (розумно побудована бесіда з емоційно-логічним 
або іншим обґрунтуванням корисності ознайомлення вас з де-
якими відомостями). 

тЕма 3. служба бЕзпЕки Фірми  (підприємства, організаЦі, установи)
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10. Фармакологічна дія (повністю завуальоване, а іноді й пряме за-
стосування хімічних препаратів, що створюють або підсилюють 
необхідне для проведення основного прийому фоновий стан 
об’єкта (балакучість, дружелюбність, страх, безвілля, сексуальне 
збудження). 

Найбільш різнобічну й корисну інформацію про справи певного 
угруповання вдається отримати, завербувавши її учасника або піді-
славши до нього довірену людину. 

Розробляючи конкретного індивіда, залучають людину з його най-
ближчого оточення або підставляють йому свого агента. Існують два 
підходи до об’єкта: 

• під своїм власним ім’ям; 
• з липовими документами і легендою. (Зважаючи на вірогідність 

випадкового або навмисного викриття, такий агент зазвичай 
не повинен мати обширних соціальних, споріднених і еконо-
мічних зв’язків, бути з віддаленого району і не виявляти зайву 
сентиментальність)

Розрізняють три рівні залучення агента: 
• тиха присутність на загальних зборах як стороннього спосте-

рігача; 
• певна участь у справах співтовариства, що досліджується; 
• цільове проникнення в керівну ланку ворожої команди. 
Одним із способів добування інформації є отримання доступу до 

документів. 
Потрібну інформацію з деяких документів можна добути, отримав-

ши сам оригінал або його копію або ознайомившись із його змістом за 
окремими достовірними свідченнями. 

Необхідні документи можна добути такими методами, як: 
• таємне проникнення у місце зберігання носія (за можливості не за-

лишати ніяких слідів або вимушено імітувати звичайну крадіжку); 
• “розпечатування” місця зберігання створенням або імітацією 

аварійного (пожежа, затоплення) стану з проникненням туди 
під виглядом рятувальників; 

• короткочасне захоплення потрібного приміщення; 
• перехоплення (крадіжка, здирство, розбій, підкуп) документа 

під час пересилання або передачі (техніка перехоплення по суті 
залежить від використовуваної для акції ланки на шляху пере-
міщення носія)

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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• залучення третіх осіб (контактерів або професіоналів), заці-
кавивши їх у доставці вам (а можливо, і в добуванні для себе) 
якогось документа; 

• шалений тиск (шантаж, підкуп) на людину, що має доступ до 
носія інформації або до місця його зберігання; 

• вимога документа або його копії з правдоподібним обгрунту-
ванням (сумісна справа, соціальна безпека, відомчий контроль) 
потреби в ньому для його хранителів. 

Для того щоб збити з пантелику як власника, так і отримувача документа, 
необхідну фактуру варто вилучати разом із іншими носіями. 

Приховане копіювання (ксерографія, фотографування) можна за-
стосовувати, якщо: 

• потрібно приховати той факт, що певний документ явно заці-
кавив когось і тепер опинився в інших; 

• треба забезпечити постачальника або метод діставання доступу 
до носія; 

• важливим є тільки зміст, а не сам оригінал. 
Якщо цікавить тільки зміст документа або сам факт його існу-

вання, можна задовольнитися “ментальним копіюванням”, просто 
запам’ятовуючи фактуру носія, а потім фіксуючи її на папері. При цьому 
застосовують такі прийоми: 

• офіційний візит агента, що видає себе за представника якоїсь 
громадської, комерційної чи державної служби (медика, реклам-
ного агента, соціолога, комерсанта, журналіста) з проханням 
проглянути папери, серед яких є потрібний документ; 

• підключення працівника і контактерів до об’єкта (використо-
вують лише тоді, коли вони мають чудову пам’ять і немає ви-
димих причин “закласти” вас чи перебрехати те, що вони могли 
побачити). 

Щоб добути той або інший документ для зняття з нього копії, слід 
заздалегідь скласти документограму (графічне зображення руху, дина-
міки документованих процесів, що відбуваються на підприємстві від 
створення документа до моменту здачі його в архів). Це дасть змогу 
виявити вузлові точки, в яких у принципі можна “зняти” необхідну 
інформацію. 

Процес розроблення, створення і впровадження нової техніки в 
промислове виробництво умовно можна поділити на шість етапів: 1) 
проблемні науково-дослідні роботи; 2) прикладні науково-дослідні ро-
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боти; 3) дослідно-конструкторські роботи; виготовлення, випробування 
дослідного зразка, коригування креслень; 4) виготовлення, випробу-
вання промислового зразка і виготовлення технічної документації; 5) 
освоєння промислового виготовлення нової техніки; 6) освоєння про-
мислового використання нової техніки. 

Знання особливостей всього процесу допомагає працівникам розвід-
ки своєчасно виявляти відкриття (1 етап), винаходи (2–3 етапи) і ноу-
хау (4–6 етапи), сконцентрувати весь свій розвідувальний потенціал на 
необхідних напрямах. Особливо важливим є придбання промислового 
зразка (його макету). 

Можна застосувати також перехоплення й перлюстрацію листів. Оволо-
діти чужим поштовим листом, бандероллю, посилкою можна: 

• у відправника (крадіжка за допомогою контактерів або профе-
сіоналів, грубий розбійний напад, вилучення пошти з ящика при 
оперативному візуальному спостереженні за об’єктом, різно-
типні вилучення в поштовому відділенні); 

• у дорозі (перехоплення або підкуп кур’єра, силове захоплення 
або викрадення поштового автомобіля); 

• в одержувача (у місцевому відділенні зв’язку, шляхом підкупу 
листоноші; з поштової скриньки, у процесі його постійного 
перегляду; у будинку адресата через його контактера). 

У разі прихованого “витягання” інформації із звичайних запечатаних 
листів (тобто перлюстрації їх) застосовують такі прийоми, як: 

• сильне просвічування і фотографування листа без порушення 
цілісності конверта (щоб читати отримані таким чином копії, 
потрібні деякі навички, бо рядки виявляються частково пере-
вернутими і накладеними один на одного); 

• тимчасове (секунд на 30) опрозорювання конверта окропленням 
його спеціальним спреєм (РК 705, 1А-4); 

• грубе розривання конверта із наступною заміною його і фабри-
кацією друку на оригіналі і написів; 

• спритне витягування накрученого на кістяну спицю листа через 
маленьку щілину в кутку конверта; 

• обережне розірвання і запечатування послання. 
Обережно розкривають конверти за допомогою кістяних інструмен-

тів і звичайної водяної пари. При цьому краще використовувати плоску 
поверхню, яку підігрівають знизу і на якій розміщують зволожений про-
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мокальний папір, що виділяє при нагріванні розм’якшувального клею 
пару. Зверху паперу кладуть лист. 

Інший варіант – зволожені смужки промокального паперу або по-
ролону кладуть тільки на заклеєні поверхні, а для створення пари ви-
користовують звичайну праску. Утім простіше скористатися струменем 
пари із носика чайника з киплячою водою. 

Якщо відправник використав невидиме чорнило, послання, яке 
“витягують”, ретельно розміщують між двома листками паперу, які 
піддали обробці гарячою парою, і ставлять цей “бутерброд” під прес, 
щоб частина задіяної “хімії” перейшла на копії-підкладки, з якими 
можна працювати для виявлення тайнопису. Оригінал при цьому зовні 
не змінюється. 

Знявши інформацію і скопіювавши лист, конверт ретельно запе-
чатують за допомогою м’яких ватяних тампонів і прозорого (але не 
силікатного!) клею. 

Ще один спосіб – оброблення “сміття” : різні позначки на викорис-
таних сигаретних пачках та обривках газет; зім’яті й розірвані папери, 
текст на яких може бути закреслений або залитий фарбою; різного типу 
листки, що ненароком опинилися (або спеціально поміщені) під носіями 
під час записів на оригіналах; відпрацьовані “копірки”, лістинги й котушки 
старих стрічок від друкарських машинок. 

Оскільки на банальне “сміття” зрідка звертають пильну увагу, ви-
лучення його майже непомітне і здійснюється значно простішим, при-
чому як із закритого приміщення (візитером, сервісним ремонтником, 
прибиральницею, співробітником), так і поза ним (на сміттєвому зва-
лищі). Для читання виявлених таким чином матеріалів застосовують 
такі прийоми: 

Відновлення розірваних документів, для чого потрібно: 
• розпрямити і розгладити всі розірвані клаптики паперу; 
• ретельно розсортувати їх за кольором і типом носія, забарвлен-

ням штрихів і за способом оформлення листа; 
• відібрати різні обривки з рівними краями і, зручно розмістивши по 

кутах ті, що мають кутові обрізи, викласти з них рамку; 
• акуратно заповнити простір, що утворився, відповідними части-

нами за лініями згину і розриву, положенням штрихів і змістом 
тексту. 

Цю роботу зручно виконувати на шматку скла, а належно відно-
вивши документ, дбайливо притиснути його іншим склом і зафіксувати 
скотчем. 

тЕма 3. служба бЕзпЕки Фірми  (підприємства, організаЦі, установи)
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Виявлення слідів тиснення на підкладках: 
•  розмістити документ так, щоб висвічуючий пучок світла опинив-

ся збоку, перпендикулярно до основних напрямів штрихів, які 
втиснули, і під гострим кутом до фонової поверхні підкладки. 
Текст при цьому можна просто прочитати, а за потреби і сфо-
тографувати. 

У паралельному варіанті застосовують медичний порошок заліза, від-
новленого воднем, і магніт. Порошок зазвичай висипають на досліджувану 
поверхню і переміщують уздовж неї за допомогою магніта, тоді після 
видалення надлишків заліза текст стає видимим. 

Способи читання закреслених і залитих текстів: 
• оглянути документ при бічному освітленні з лицьового і зво-

ротного боку (це доцільно робити, якщо штрихи тексту мають 
деякий рельєф); 

• оглянути документ на світло (це дієво, коли забарвлення штрихів 
тексту різко контрастує із забарвленням плями); 

• оглянути документ у відбитому або проникному світлі, застосо-
вуючи світлофільтр того самого кольору, що й колір плями (це 
спрацює, якщо штрихи тексту і пляма різного кольору); 

• спробувати видалити або ослабити верхній шар барвника, добре 
притиснувши до нього на короткий час сирий каучук, вологу 
емульсію фотоплівки (це допомагає, якщо текст намагалися 
закреслювати графітним олівцем); 

• обробити всі ділянки відповідним розчинником (ацетоном, 
бензиловим спиртом, ефіром) фарби (це доцільно, якщо ма-
шинописний текст під копірку перекреслений чорною пастою 
кулькових ручок). 

Відновлення тексту за копіювальним папером: 
• помістити стару копірку на скло і прочитати (або сфотографу-

вати) текст на просвічування; 
• якщо літери на копірці погано видно, застосовують бічне освіт-

лення, що падає на лист під гострим кутом; 
• якщо копіркою користувалися неодноразово, треба зробити з неї 

фото- або ксерокопію і зафарбувати чорним фетровим фломас-
тером або м’якою тонкою кистю білі штрихи всіх записів, котрі 
явно не належать до тексту, що цікавить вас. 

Отримання інформації через відстежування можливе за допо-могою: 
1.  Нагляду за стаціонарним об’єктом – деяким приміщенням, 

будовою, відкритим майданчиком для того, щоб: 

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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• виявити його відвідувачів; 
• перехопити людину, яку розшукують; 
• “дослідити” цей об’єкт для проведення конкретної акції. 
2.  Стеження за окремою людиною. Ретельно стежити за людьми 

доводиться з конкретною метою: 
• детального дослідження її для передбачуваного вербування, 

викрадення, шантажу, викриття або ліквідації; 
• виходу на розшукувану особу, яка, ймовірно, контактує (або 

може контактувати) з об’єктом; 
• з’ясування місця збору угруповання, яке відстежують; 
• засікання однодумців об’єкта. 
Усі знаки використовувані під час стеження, що орієнтуються на 

природність, в кожному варіанті мають вигляд: 
• “об’єкт стоїть” – руки перехрещені за спиною; 
• “об’єкт повернув наліво” – ліва рука упирається в ліве стегно; 
• “об’єкт повернув направо” – права рука упирається в праве 

стегно; 
• “об’єкт перетинає вулицю” – півоберт убік із згинанням однієї 

руки біля грудей; 
• “об’єкт розвернувся і йде у зворотному напрямі” – одну руку 

піднімають до голови; 
• “об’єкт зник з-під контролю” – обидві руки підняти до голови; 
• “мене треба змінити” – пильний погляд на годинник з імітацією 

здивування. 
Будь-які наміри об’єкта і його контакти (номери автомобілів, марш-

рут, розклад руху поїздів) надиктовують, за можливості, на кишеньковий 
диктофон, а після завершення спостереження точно фіксують на папері. 

Під час стеження за пішоходом застосовують такі форми спосте-
реження: 

1. “Ланцюжком”. Безпосередньо за об’єктом наглядає лише одна 
людина, а інші розтягнутим ланцюжком розміщуються позаду неї, 
причому кожен орієнтується на попереднього. Контакт між ланками 
здійснюється по рації або за візуальним кодом, а відстань між ними 
залежить від конкретних зовнішніх обставин (на запустілих вулицях – 
більше, на досить багатолюдних – трохи менше). У разі випадкового 
виявлення основного агента, він відразу поступається місцем друго-
му і, йдучи від візуального контакту, застосовує засоби особистого 
маскування. 

тЕма 3. служба бЕзпЕки Фірми  (підприємства, організаЦі, установи)
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2. “Подвійним ланцюжком”. Цей варіант прокручують на багатолюдних 
вулицях. При цьому ті, що спостерігають, крокують з обох сторін головної 
траси, час від часу переходячи з однієї сторони на іншу. Іноді вони можуть 
іти по паралельних вулицях, відзначаючи свій об’єкт на перехрестях і під-
тримуючи зв’язок з основним агентом по рації. 

3. “З випередженням”. Ті, що стежать, періодично обганяють під-
контрольного клієнта, який так опиняється між ними, що забезпечує 
щільний, а отже, й ефективний контроль. 

4. “З підключенням”. Ті, що спостерігають, займають відповідні 
місця на шляху передбачуваного переміщення об’єкта і активно за-
лучаються до стеження в різних точках його руху. Це корисно робити 
там, де дуже важко не привернути до себе увагу. 

5. “Мережею”. У неприємні моменти несподіваної втрати об’єкта 
весь найближчий район охоплюють кільцем, що ніби замикається і 
після досягнення мети поступово знову розтягується в колишній стан-
дартний ланцюжок. 

6. “Упритул з підстраховуванням”. Перебуваючи у місцях із макси-
мальною концентрацією людей (на вокзалах, у магазинах, метро), можна 
не уникати зближення із об’єктом впритул, що зазвичай здійснюють 
один-два спостерігачі в момент, коли решта їх перебуває зовні і пасивно 
контролює всі входи й виходи. Тут, як, утім, і завжди, не рекомендується 
зустрічатися із спостережуваним очима. 

7. “Разове з передачею”. У кафе, “забігайлівку” чи ресторан особа 
із групи стеження входить разом із об’єктом, розміщується недалеко 
від нього і зазвичай, не вступаючи в ніякі розмови, покидає заклад 
безпосередньо за ним. Після виходу клієнт “передається” іншим, а 
контролера, що засвітився тут, за можливості знімають з подальшого 
спостереження. 

Іноді трапляється, що досвідчена людина пробує “перевірятися”, 
прагнучи виявити поблизу себе осіб, які постійно з’являються або ви-
явити в їх діях деякі незвичайності. Зустрічне відстежування здійснюють 
із залученням іншого індивіда або самостійно, використовуючи віддзер-
калювальні поверхні (вітрини магазинів, наприклад), спостереження з 
будівель (з вікна квартири або сходового майданчика) і просто повернен-
ням голови (огляд товарів на лотку, імітація втрати якогось предмета). 
Незвичності в поведінці сусіда іноді зображують різкими “зигзагами” 
своїх переміщень (несподіваними змінами темпу й напряму руху, по-
кинувши кінотеатр на початку сеансу). 

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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Стеження за автомобілем, що переміщується, по суті нагадує спостере-
ження за пішоходом. Тут зазвичай застосовують кілька автомобілів, різного 
кольору і менш помітних, частина яких рухається паралельними вулицями 
і долучається до робочої ситуації за допомогою радіозв’язку. “Сидіти на 
хвості” в об’єкта, що їде попереду, можна лише впродовж сотень, іноді – 
кількох тисяч метрів, після чого має бути обов’язковий відрив із залученням 
до стеження чергового автомобіля. Щоб уникнути прикрих несподіванок, 
треба добре знати всі технічні можливості (темп набуття швидкості, радіус 
повороту), дорожні особливості району, рівень майстерності і звички водія. 

Коли досвідчений об’єкт надміру насторожений або чогось побо-
юється, він може спробувати вислизнути з-під очікуваного контролю, 
користуючись для цього шаблонними прийомами, що передбачають 
здебільшого: зміну ритму, рух прямо, створення позаду себе певних 
бар’єрів; зниження пильності тих, хто стежить за ним. Часто при цьому 
використовують такі трюки, як: 

1) тривале петляння у багатолюдних (метро, речові ринки, вок-
зали) місцях; 

2) використання прохідних під’їздів, квартир або дворів та інших 
“чорних” ходів; 

3) часта зміна транспорту; 
4) переходи в метро з однієї лінії на іншу; 
5) використання лабіринтових маршрутів; 
6) несподіване прискорення після повороту за ріг з наміром про-

скочити помітно далі, ніж можна було очікувати за звичайної 
швидкості руху; 

7) покидання транспорту, що рухається, за короткі моменти його 
явного зникнення з-під контролю; 

8) несподіваний проїзд на червоне світло або під шлагбаумом, що 
опускається; 

9) створення в тих, хто стежить, враження руху в добре відомому 
напрямі і несподіване вислизання з передбачуваного маршруту; 

10) вхід у громадський транспорт і вихід із нього під час зачинення 
його дверей; 

11) зміна зовнішнього вигляду і ходи в короткі періоди вислизання 
з-під візуального контролю (в туалеті, під’їзді, у друзів); 

12) вияв агресії стосовно виявленого спостерігача з перспективою 
розпалювання скандалу. 

тЕма 3. служба бЕзпЕки Фірми  (підприємства, організаЦі, установи)
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За раптового зникнення об’єкта не треба сіпатися навмання, а вар-
то, трохи перечекавши, взяти під ретельний контроль усі місця його 
можливої появи. 

3. Таємне прослуховування бесід і розмов. Слухати сторонні пере-
говори можна або безпосередньо, перебуваючи недалеко від тих, що 
розмовляють, або застосовуючи технічні пристрої і перебуваючи на 
пристойній відстані від об’єктів. Для прослуховування бесід у публіч-
ному місці (кафе, ресторан, казино, театр) доцільно застосовувати такі 
прийоми: 

1.  Примітивне підслуховування з розміщенням біля тих, що роз-
мовляють (за найближчим столиком, ширмою, вікном, стінкою). 
Для поліпшення сприйняття мови в таких умовах прийняти 
перед подібною акцією пігулку (0,2 г) барбамілу. 

2.  Застосування гостронаправленого мікрофона, закамуфльованого 
під тростину чи парасольку. 

3.  Таємне підкидання в район бесіди мікропередавача. 
4.  Попереднє облаштування якогось місця дротяними мікрофо-

нами або безшумним диктофоном, а краще – радіозакладкою 
з хитромудрим забезпеченням того, щоб розмова, яка цікавить 
вас, відбувалася саме там. 

5.  Залучення тварин із закріпленими на них радіожучками. 
6.  Прочитування з губ, розмістившись поблизу тих, що розмовля-

ють. 
7.  Підкуп офіціантів чи іншого обслуговуючого персоналу, які 

можуть: уловити окремі фрагменти розмови, посадити об’єктів 
спеціально на підготовлене або зручне для прослуховування 
місце, підкласти клієнтам мікропередавач.

Коли потрібно дізнатися про зміст бесід у закритому приміщенні, 
доцільно помістити у використовуваній кімнаті спеціальну апаратуру 
(варіанти 1–4), хоча часто вдається обходитися і без цього (варіанти 5–8). 

Кінцевий продукт розвідувальної діяльності – інформація і докази. 
Інформаційна робота – це процес, в результаті якого сирі факти 

перетворюються на закінчену продукцію розвідувальної діяльності. 
Всю зібрану розвідувальну інформацію поділяють на: 

1) сигнальну (або застережну); 
2) тактичну (яка вимагає негайних дій); 
3) стратегічну (яку збирають упродовж відносно тривалого періоду 

та аналізують); 
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4) доказову (дані у вигляді документів і предметів, які подаються до 
правоохоронних, судових і контрольно-наглядових органів).

Зібрану й оброблену інформацію подають керівництву підприємства 
у вигляді розвідувального огляду, довідки-меморандуму, повідомлення 
тощо. Попри різноманітність цих документів у них мають міститись: 

а)  виклад фактичних даних; 
б)  джерела інформації (про інформаторів без їх розшифровування); 
в)  висновки; 
г)  пропозиції. 
Надійність джерела і достовірність інформації оцінює керівництво 

розвідки за допомогою цифрових і літерних шифрів за такими пара-
метрами (табл. 3.3): 

Таблиця 3.3
Оцінка надійності джерела та достовірності інформації за 

допомогою цифрових і літерних шифрів 
Надійність джерела Достовірність відомостей

А – абсолютно надійне
Б – зазвичай надійне
В – досить надійне
Г – не завжди надійне
Д – ненадійне 
Е – надійність неможливо ви-
значити

1. Достовірність відомостей підтверджуєть-
ся даними з інших джерел
2. Відомості, ймовірно, правильні
3. Відомості, можливо, правильні
4. Сумнівні відомості
5. Відомості неправдоподібні
6. Достовірність відомостей неможливо 
встановити

Наприклад, A3 означає, що в абсолютно надійного джерела, мож-
ливо, відомості правильні. 

Збирання доказів полягає в:
1) пошуку і виявленні доказів; 
2) фіксації виявленого в документах; 
3) вилученні доказів.
Об’єктивну комплексну оцінку результатів роботи розвідки можуть 

дати тільки керівники підприємства-засновника. 
Критеріями роботи розвідувального підрозділу можуть бути: 
1) точність і об’єктивність відомостей про осіб, що вивчаються; 
2) якісне документування протиправних дій юридичних і фізичних 

осіб, спрямованих проти інтересів підприємства-засновника; 
3) своєчасне і об’єктивне інформування про зовнішні реальні чи 

потенційні загрози та їх носіїв. 
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Показниками, що розкривають ці критерії, є кількість: 
• зведень, оглядів, довідок-меморандумів загального характеру; 
• цивільних справ, виграних за допомогою працівників розвід-

увального підрозділу; 
• успішно проведених за допомогою розвідки ділових переговорів; 
• виявлених ненадійних ділових партнерів; 
• виявлених недобросовісних конкурентів; 
• виявлених некредитоспроможних ділових партнерів; 
• перевірок осіб, що уклали з підприємством контракти і т. ін. 

3.3.4.2. Контррозвідувальний підрозділ
Робота підрозділу економічної контррозвідки служби безпеки гос-

подарюючого суб’єкта пов’язана: з виявленням, попередженням, при-
пиненням спроб інфільтрації і вербуванням агентури конкурентами, 
партнерами та кримінальними структурами; запобіганням просочу-
ванню конфіденційної інформації про діяльність підприємства з боку 
його працівників, партнерів і клієнтів; профілактичною перевіркою 
лояльності його співробітників, службовим розслідуванням фактів 
фальсифікації і розкрадань; оперативним прикриттям персоналу, бу-
дівель і об’єктів підприємства. 

Проте варто ще раз нагадати, що в разі виявлення ознак підго-
товлюваного або здійснюваного злочину підрозділ економічної контр-
розвідки підприємства повинен налагодити тісну взаємодію з органами 
внутрішніх справ, СБУ і прокуратури.

Разом із зазначеним вище підрозділ контррозвідки повинен приділяти 
достатню увагу запобіганню в колективі підприємства негативним про-
цесам: трудові конфлікти з адміністрацією; загострення міжнаціональних 
відносин; погрози страйків; групові порушення громадського порядку і т. 
ін. Виявляти й усувати причини та умови перелічених кризових ситуацій 
можна як спеціальними (адміністративними, дисциплінарними), так і 
соціально-психологічними методами (погоджуючи інтереси конфлікту-
ючих сторін).

Значення і роль контррозвідки служби безпеки підприємства нині зу-
мовлені принаймні двома обставинами: 1) прагненням деяких підприємців 
усунути або нейтралізувати своїх конкурентів за допомогою засобів еконо-
мічного шпигунства; 2) розширенням масштабу криміналізації населення, 
що створює живильний грунт для його певних прошарків задовольняти свої 
потреби злочинним шляхом. Виходячи з цього, мету контррозвідувального 
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підрозділу можна визначити як протидію розвідувальним заходам конкурен-
тів і припинення правопорушень з боку протиправних груп або окремих осіб, 
що вчиняли замах на інтереси підприємства або його окремих співробітників. 

Про призначення контррозвідки влучно висловився колишній ке-
рівник ЦРУ США А. Даллес: контррозвідка займається переважно 
захистом і оборонною діяльністю. На відміну від розвідки, об’єктом 
контррозвідувальної діяльності є не зовнішнє, а внутрішнє середовище 
функціонування підприємства, у складі якого діють: 

1.  Керівники (директор, його заступники, головний бухгалтер і т. ін.) 
як потенційні об’єкти розвідувальних заходів і/або злочинів з боку 
конкурентів. 

2.  Особи з допоміжного персоналу, що мають доступ до комер-
ційної таємниці (друкарки, працівники канцелярії та ін.). 

3.  Працівники, з боку яких існує потенційна небезпека надання 
злочинним елементам таких відомостей, які допоможуть їм 
скоїти злочини (варта, охоронці, водії персональних машин 
керівників та ін.). 

4.  Працівники самої служби безпеки. 
5.  Раніше судимі особи серед працівників підприємства. 
6.  Працівники підприємства, родичі яких працюють у конкурентів. 
7. Працівники, що раніше були звільнені з підприємства. 
8. Особи, які через свої посадові обов’язки регулярно приймають 

відвідувачів підприємства. 
Визначення мети і об’єкта контррозвідувальної діяльності дає змогу 

встановити завдання підрозділу контррозвідки: 
• боротьба з економічним шпигунством; 
• припинення злочинів проти окремих груп працівників (або всіх 

працівників на їх робочих місцях); 
• сприяння правоохоронним, судовим і контрольно-наглядовим 

органам в документуванні протиправних дій осіб, що скоюють 
кримінальні злочини і мають адміністративну провину. 

Виконання зазначених завдань можливе при реалізації таких функ-
цій контррозвідки: 

• збирання відомостей і документів із цивільних і кримінальних справ; 
• регулярне інформування керівництва підприємства про при-

чини створення умов та сприяння вчиненню правопорушень з 
боку персоналу; 
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• документування дій осіб, затриманих за адміністративні право-
порушення; 

• виявлення осіб серед персоналу, які сприяють злочинним еле-
ментам (що не працюють на підприємстві) у здійсненні ними 
злочинів; 

• викриття економічних (промислових) шпигунів серед персоналу; 
• інформування керівників підприємства й охоронців (якщо вони 

є) про заплановані стосовно них злочини; 
• пошук безвісти зниклих працівників підприємства; 
• створення умов, що запобігають підслуховуванню розмов у 

службових кабінетах; 
• установлення обставин розголошування відомостей, що ста-

новлять комерційну таємницю; 
• з’ясування біографічних та інших даних про працівників під-

приємства (за їх письмовою згодою) при підписанні з ними 
трудових контрактів; 

• пошук втраченого службовцями майна, що належить підпри-
ємству; 

• консультування персоналу з питань гарантування безпеки під-
приємства. 

Коротко охарактеризуємо кожну із перелічених функцій. 
Збирання відомостей і документів із цивільних і кримінальних справ. 

Потреба в цьому виникає зазвичай у випадках: 
• виявлення свідків і документів; 
• перевірки достовірності інформації учасників процесу і до-

стовірності доказів, поданих до суду; 
• виникнення потреби в перевірці наявності підстави для від-

ведення учасників процесу; 
• надання допомоги суду у встановленні фактичного місцезнахо-

дження учасників процесу; 
• виявлення осіб, керівників підприємства-засновника, що об-

разили або обмовили когось із працівників; 
• пошук схованого від суду майна процесуального супротивника, 

необхідного для погашення матеріального збитку; 
• необхідність виявлення серед свідків осіб, які через свої фізич-

ні чи психічні вади не здатні правильно сприймати факти або 
надавати про них правильні свідчення, і т. ін. 
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Працівник контррозвідки може займатися збиранням відомостей 
як до початку, так і в процесі судового розгляду цивільної справи. Те 
саме стосується збирання відомостей з кримінальних справ. Проте, 
на відміну від цивільної справи, керівник контррозвідки зобов’язаний 
одночасно з цим направити до правоохоронного органу, що прово-
дить розслідування, письмове повідомлення. Слід також зазначити, 
що підрозділ контррозвідки може брати участь у збиранні даних з усіх 
цивільних справ підприємства-засновника, тоді як із кримінальних 
справ, розпочатих проти працівників підприємства, – тільки із санкції 
його керівництва. 

Регулярне інформування керівництва підприємства про причини 
виникнення умов, які сприяють здійсненню правопорушень з боку персо-
налу. Систематичний аналіз контррозвідувальної інформації дає змогу 
своєчасно і якісно виявляти причини виникнення умов, які сприяють 
здійсненню правопорушень з боку персоналу підприємства. Узагальнені 
відомості про такі причини та умови слід регулярно подавати керівни-
цтву підприємства-засновника. При цьому важливо не тільки своєчасно 
давати інформацію, а й одночасно вносити пропозиції щодо усунення 
зазначених причин. Слід також пам’ятати, що перелік причин і умов 
потрібно складати на рівні підприємства, а не міста, області, країни. 
Для уточнення таких відомостей і проведення анонімного анкетування 
слід передбачати, що його результати можуть бути спотворені (спів-
робітники підприємства зазвичай дають правдиві відповіді на багато 
поставлених запитань, крім тих, які зачіпають їхні виробничі інтереси). 

Документування дій осіб, затриманих за адміністративні право-
порушення. Маються на увазі передусім адміністративні правопору-
шення, які підривають економічну безпеку підприємства (наприклад, 
дрібні розкрадання) і котрі через певні обставини охоронці не можуть 
виявити. Протиправні дії адміністративних правопорушників ретельно 
документуються (довідки, пояснення, акти) і передаються в орган, до 
компетенції якого входить їх розгляд. Особливу увагу при цьому слід 
звернути на те, щоб під час затримання правопорушника були присутні 
очевидці, в об’єктивності яких немає сумніву (наприклад, не рекомен-
дується запрошувати як очевидця працівника служби безпеки). 

Виявлення осіб з числа персоналу, що сприяють злочинним елемен-
там (що не працюють на підприємстві) в здійсненні ними злочинів. 
Оскільки злочинці, реалізуючи свої задуми, прагнуть привернути до 
негласної співпраці службовців підприємства, то цій категорії персоналу 
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контррозвідка має приділяти пильну уваги. З цією метою складають 
список потенційних помічників злочинцям і проводять з ними роботу 
із застосуванням законних методів. Результатом такої роботи мають 
бути або документування злочинних дій працівника підприємства, або 
переконування його в тому, що він має відмовитися від скоєння злочину. 

Викривання економічних (промислових) шпигунів серед персоналу. 
Встановлення і викривання економічних шпигунів, тобто осіб, що ви-
користовують незаконні методи, які призводять до матеріального збитку 
підприємства, є найважливішою функцією контррозвідки. При цьому 
контррозвідники зобов’язані використовувати тільки законні методи 
і засоби. Особливу увагу слід приділяти документуванню діяльності 
шпигунів, що згодом дасть змогу притягнути їх до цивільно-правової, 
а іноді – й до кримінальної відповідальності. 

Інформування керівників підприємства і охоронців (якщо вони є) 
про заплановані стосовно них злочини. У процесі контррозвідувальної 
діяльності необхідно особливу увагу приділяти інформації, що містить 
дані про підготовку замаху на керівника підприємства. Контррозвіду-
вальне забезпечення в цьому разі потрібно зосередити у таких зонах: 

• квартири сусідів особи, що охороняється; 
• під’їзд будинку, де проживає той, кого охороняють; 
• маршрут пересування; 
• найбільш відвідувані місця роботи та відпочинку. 
Отриману інформацію про підготовку замаху на керівника підпри-

ємства потрібно негайно передати начальникові підрозділу охоронців 
та особі, що охороняється, без зазначення джерела інформації. 

Пошук без вісті зниклих співробітників підприємства. Без ві-
сті зниклим вважається працівник підприємства, місцезнаходження 
і доля якого залишаються невідомими. Пошук припускає широкий 
перелік правил (процедур) установлення місцезнаходження особи і 
не пов’язаний юридично з обов’язковими прийомами та засобами роз-
шуку. Діяльність працівника контррозвідки з розшуку без вісті зниклої 
особи – це комплекс самостійних дій, здійснюваних за тісної взаємодії 
з органами внутрішніх справ для встановлення фактичних обставин 
його зникнення і фактичного місцезнаходження. 

Створення умов, що запобігають підслуховуванню розмов у службо-
вих кабінетах. Реалізація цієї функції має виняткове значення, оскільки 
дає змогу керівництву підприємства, що охороняється, зберегти не 

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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тільки комерційну таємницю, а й будь-яку конфіденційну службову 
інформацію. Створити умови, що запобігають підслуховуванню розмов, 
можна за допомогою організаційних і технічних заходів. До організацій-
них заходів належать інструктажі, розроблення пам’яток і т ін. Технічні 
заходи – це систематичні обстеження службових приміщень з метою 
виявлення підслуховувальних пристроїв. Особливу увагу слід звернути 
на створення умов, що запобігають підслуховуванню при проведенні 
переговорів з діловими партнерами. 

Визначення обставин розголошення відомостей, що становлять 
комерційну таємницю. Комерційною таємницею стає тільки інформа-
ція, затверджена керівництвом підприємства в “Переліку відомостей, 
що становлять комерційну таємницю підприємства” й оголошена під 
розписку всім причетним до неї працівникам. Під розголошенням ко-
мерційної таємниці розуміють навмисну або ненавмисну передачу відо-
мостей (усно чи письмово) без згоди власника або керівника, визнаних в 
установленому порядку, стороннім особам або невизначеному колу осіб. 

Працівник контррозвідки при цьому: 
• визначає обсяг розголошених відомостей; 
• установлює особу, з вини якої ці дані стали відомими іншим 

особам; 
• установлює фізичну або юридичну особу, якій були передані 

ці відомості; 
• документує всю отриману ним інформацію. Документи, що 

підтверджують розголошення комерційної таємниці, переда-
ють до правоохоронного органу тільки із санкції керівництва 
обслуговуваного підприємства. 

З’ясування біографічних та інших даних про працівників підприєм-
ства (за їх письмовою згодою) при підписанні з ними трудових контр-
актів. Інформація про особу містить дві групи відомостей: службові 
(прогули, скарги відвідувачів) та особисті (аморальна поведінка, сімейні 
проблеми). Вважають, що сукупність цих даних може достатньо ха-
рактеризувати працівника підприємства і допомогти його керівництву 
зміцнити дисципліну. Слід при цьому зазначити, що в разі звільнення 
такого службовця негласні матеріали контррозвідки мають бути задіяні 
у встановленому законом порядку. Проте перш ніж почати перевірку 
працівника, слід переконатися, що він раніше давав письмову згоду 
на це. 
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Пошук утраченого працівниками майна, що належить підпри-
ємству. Утраченим вважають майно, загублене через халатність пер-
соналу підприємства. При цьому не має значення, де загублена річ (на 
території об’єкта, що охороняється, чи поза нею). Щоб уникнути непо-
розумінь, слід переконатися в наявності документів, що підтверджують 
володіння цим майном на законних підставах. За позитивного результату 
пошуку втрачене майно повертається власникові в цивільно-правовому 
порядку. Якщо в процесі пошуку встановлено ознаки злочину, зібрані 
матеріали треба направити до відповідного правоохоронного органу 
для вирішення питання про порушення кримінальної справи. 

Консультування з питань забезпечення безпеки підприємства і його 
персоналу. Працівників підприємства консультують з усіх видів безпеки. 
Форми такого консультування можуть бути груповими (лекції, семінари 
тощо) та індивідуальними. Серед персоналу підприємства слід виділити 
групи, які потрібно систематично інструктувати. Якщо є потреба, то 
можна створити спеціалізовані курси із здаванням заліків. Цілі, завдан-
ня, функції та інші основні питання діяльності контррозвідки зазвичай 
відображають у положеннях про контррозвідувальні підрозділи. 

На основі затверджених керівництвом служби безпеки і підприємства 
цілей, завдань і функцій контррозвідки можна формувати її оргструк-
туру. У структурі контррозвідки мають бути такі підрозділи: власної 
безпеки, проведення розслідувань, роботи з інформаторами, довідково-
інформаційний фонд (ДІФ), запобігання правопорушенням, з технічного 
забезпечення проведення операцій, з організації збереження комерційної 
таємниці, негласного проникнення, організації дезінформаційних заходів, 
комп’ютерної безпеки. 

Підрозділи (відділення, групи, сектори) контррозвідки умовно мож-
на поділити на дві групи: 

• основні, які власне й вирішують завдання, поставлені перед 
контррозвідкою (проведення розслідувань, робота з інформа-
торами та ін.); 

• допоміжні, завданням яких є сприяння працівникам основної 
групи (ДІФ, технічне забезпечення проведення операцій і т. ін.). 

Співвідношення між кількостями працівників допоміжних і осно-
вних відділень (груп, секторів) контррозвідки може бути різним, проте 
потрібно обов’язково дотримуватися таких вимог: працівники допо-
міжних підрозділів повинні надавати допомогу працівникам основних 
підрозділів (а не навпаки); робота працівників основних підрозділів 
має бути ефективною. 

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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Чіткіше уявлення про розмежування структурних підрозділів контр-
розвідки можна мати, знаючи їх завдання і форми подання результатів 
роботи (табл. 3.4). 

Відомо, що комплекс сил, засобів контррозвідки і використовуваних 
нею методів значною мірою визначає потенціал контррозвідувальної 
діяльності. Умовою реалізації цього потенціалу є активна організаційно-
управлінська діяльність керівництва служби безпеки, проте своєрідним 
базисом такої діяльності є все-таки зазначений вище комплекс сил, 
засобів і методів. 

Таблиця 3.4
Розмежування діяльності структурних підрозділів 

контррозвідки 
Назва підрозділу Завдання Форма подання  

результатів роботи

1. Відділення (група, сек-
тор) власної безпеки

Документування протиправних 
і аморальних дій працівників 
служби безпеки

Рапорт, довідка, протокол 
спостереження, огляди

2. Відділення (група, 
сектор) проведення роз-
слідувань

Збирання і аналіз інформації 
про правопорушення і надзви-
чайні ситуації

Рапорт, аналітична довід-
ка, справа (досьє)

3. Відділення (група, 
сектор) роботи з інфор-
маторами

Залучення до співпраці інфор-
маторів і отримання від них 
регулярної інформації про пе-
ребування на об’єкті, що охоро-
няється, і серед його персоналу

Справа (досьє), аналітич-
ні огляди, довідка щодо 
кожного повідомлення 
інформатора

4. Довідково-інформа-
ційний фонд

Ведення звітів, зберігання і ви-
дача співробітникам необхідної 
інформації (досьє) тощо

Довідки, аналітичні огля-
ди, облікові картки, мемо-
рандуми

5. Відділення (група, сек-
тор) із запобігання право-
порушенням

Аналіз правопорядку на підприєм-
стві і пропозиції керівництву під-
приємства про усунення причин 
та умов, виникнення правопору-
шень на об’єкті, що охороняється

Досьє (справа), аналітичні 
довідки

6. Відділення (група, сек-
тор) з технічного забезпе-
чення проведення операцій

Установлення та експлуатація 
технічних засобів, їх надання 
співробітникам інших груп

Акти, кіно-, фотокадри, 
звукозапис т. ін.

7. Відділення (група, 
сектор) організації збе-
реження комер-ційної 
таємниці

Створення технічних умов, що 
запобігають витоку комерційної 
таємниці

Акти перевірок, протоко-
ли обстеження приміщень, 
інструкції для персоналу 
підприємства тощо

8. Відділення (група, 
сектор) негласного про-
никнення

Висвітлення стану правопо-
рядку і трудової дисципліни в 
колективі підприємства

Рапорти, огляди, аналі-
тичні записки
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9. Відділення (група, 
сектор) організації де-
зінформаційних заходів

Організація заходів, що вводять 
в оману конкурентів і злочинців

Плани дезінформаційних 
заходів, звіти, довідки

10. Відділення (група, 
сектор) комп’ютерної 
безпеки

Захист комп’ютерних мереж від 
несанкціонованого доступу до 
них

Звіти, довідки

До сил контррозвідки належать її кадрові співробітники, при цьому 
вони поділяються на тих, які мають ліцензію на детективну діяльність, 
і не мають її (друкарки, водії, секретарі і та ін.). Детективи контрроз-
відки, крім загальних вимог до співробітників служби безпеки, повинні 
відповідати таким вимогам: 

• уміти вислуховувати співбесідника; 
• чітко і дохідливо викладати в документах інформацію; 
• бути наполегливими і терплячими в досягненні мети; 
• мати хорошу пам’ять; 
• уміти перевтілюватися і т.ін. 
Серед засобів контррозвідувальної діяльності найбільшу увагу слід 

приділяти фінансовим. Використовувати їх слід (крім оплати праці детекти-
вів і технічного їх забезпечення) насамперед для заохочення інформаторів, 
проведення операцій, на транспортні витрати тощо. 

Серед правових засобів обов’язковими, без яких неможливе іс-
нування підрозділу контррозвідки, є положення про сектор (гру-
пу) контррозвідки, посадові інструкції і положення про режим. До 
матеріально-технічних засобів зазвичай належать автомобілі, раді-
отелефони, магнітофони, диктофони та ін. Використання технічних 
засобів обмежене законодавчими нормами. 

Інформаційні засоби зазвичай посідають центральне місце в системі 
засобів контррозвідки. Це закономірно, оскільки продуктом контр-
розвідувальної діяльності є знання про об’єкт, причому не будь-які, а 
найновіші. До інформаційних засобів належать різні реєстри, що до-
помагають детективам контррозвідки у їх роботі (причому не завжди 
доцільно вводити їх у комп’ютерні системи). 

Працівники контррозвідки використовують переважно такі методи: 
• приховане спостереження; 
• відкритий і зашифрований допит; 
• наведення довідок; 
• вивчення предметів і документів; 

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 

Продовження таблиці 3.4. 



220 Економічна бЕзпЕка підприємств

• зовнішній і внутрішній огляди будівель, приміщень та інших 
об’єктів. 

Приховане спостереження – метод негласного, закритого від сто-
ронніх осіб збирання інформації, що ґрунтується на візуальному і слу-
ховому сприйнятті процесів і явищ, а також прийомів їх реєстрації, які 
стосуються об’єкта, що вивчається, і має велике значення з огляду на 
контррозвідувальну діяльність. У процесі такої діяльності застосовують 
як фізичне, так і електронне спостереження. Згода спостережуваного 
на використання цього методу не потрібна, проте детектив повинен 
враховувати, що його діяльність обмежена законодавчими нормами. 
Наприклад, детектив може без дозволу вести спостереження за праців-
ником підприємства на його території, проте вести його за допомогою 
електронних засобів у квартирі цього співробітника забороняється 
законом. 

Відкритий і зашифрований допит – усна бесіда детектива із за-
здалегідь визначеною особою з метою збирання фактичних даних про 
досліджувану подію або причетну до неї особу. Закон не вимагає від 
детектива, щоб він щоразу представлявся, тому усний допит може бути 
зашифрований. Усна згода на проведення бесіди із працівником підпри-
ємства не потрібна у випадках, передбачених чинним законодавством. 
За наслідками опитування можлива (з відома опитуваного) фіксація 
самим опитуваним отриманих відомостей письмово, записуванням на 
відеомагнітофон та ін. 

Наведення довідок полягає в усному або письмовому зверненні до 
особи з проханням надати відомості, що цікавлять детектива, та їх отри-
манні (в т.ч. у формі документів). Слід зазначити, що надання таких 
відомостей є обов’язком працівників підприємства, а для посадових 
осіб – обов’язком тільки у випадках, установлених правовими актами, 
для решти громадян взагалі є правом, а не обов’язком. 

Вивчення предметів і документів означає всебічне ознайомлення з 
ними, дослідження їх з метою отримання необхідної інформації. Щодо 
предметів і документів, які належать підприємству, потрібна письмова 
згода його власника, зафіксована у службі безпеки та в його статуті. Сто-
совно решти предметів і документів потрібна попередня письмова згода 
їх власників. Щоправда, і в цьому разі є винятки (наприклад, стосовно 
опублікованих правових актів). Крім того, якщо детективу будь-яка особа 
надала копії предметів і документів (макети, моделі), а не оригінали, то 
згода власника (власників) не потрібна. Для вивчення предметів і доку-
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ментів (як оригіналів, так і їх копій) працівник контррозвідки має право 
залучити експертів, консультантів та ін. 

Зовнішній і внутрішній огляд будівель, приміщень та інших об’єктів 
– це візуальне (явне і/або негласне) їх обстеження і вивчення для фік-
сації потрібних для контррозвідника відомостей. Згода власника на 
зовнішній огляд законом не передбачена, а щодо внутрішнього огляду 
об’єктів підприємництва така згода має бути зафіксована в статуті 
служби безпеки. Під час огляду можна використовувати технічні за-
соби і фахівців. 

Перелічені методи можна ефективно застосовувати як окремо, так 
і в комплексі. Проте найбільш ефективним методом слід визнати до-
пит, оскільки при цьому можна використовувати інформаторів, серед 
яких розрізняють: 

1.  Працівників підприємства, що інформують про роботу потен-
ційних джерел просочування інформації через своє службове 
положення (наприклад, секретарі, водії персональних автомо-
білів). 

2.  Сусідів, знайомих, друзів, коханок, що інформують про підготов-
лювані правопорушення стосовно співробітників підприємства, 
що охороняються, в позаслужбовий час. 

3.  Осіб, що не працюють на підприємстві, але мають близькі кон-
такти із співробітниками підприємства, що охороняється, які, 
у свою чергу, є потенційними об’єктами розроблення з боку 
конкурентів. 

4.  Працівників контррозвідувального підрозділу служби безпеки, 
які негласно певний час працюють на підприємстві, що охоро-
няється. 

Можлива й інша класифікація методів контррозвідувальної діяль-
ності. Наприклад, у межах тріади чоловік – документ – виріб (про-
цес) методи отримання контррозвідувальної інформації розрізняють 
за джерелами інформації (табл. 3.5). 

Проте перелічені методи будуть ефективними тільки тоді, коли 
взаємно доповнюють один одного. 

Для об’єктивного оцінювання діяльності контррозвідки потрібно 
розробляти відповідні критерії і показники її діяльності. 

Критерії діяльності контррозвідувального підрозділу: 
а)  ступінь протидії розвідувальним заходам ділових конкурентів 

і злочинців;
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б)  кількість правопорушень, вчиненню яких запобігли на об’єкті, 
що охороняється. 

Таблиця 3.5 
Основні методи отримання розвідувальних відомостей 

(за джерелами інформації)
Людина Документ Виріб (процес)

1. Допит співробітників свого під-
приємства

1. Вивчення докумен-
тів судових, правоохо-
ронних і контрольно-
наглядових органів

1. Створення сприятли-
вих умов для крадіжки 
непридатного зразка 
(виробу), що видається 
за придатний, і докумен-
тальна фіксація цього 
злочину

2. Поширення помилкових чуток 
через балакучих працівників свого 
підприємства з метою дезінформа-
ції конкурентів

2. Аналіз документації 
з дотримання пропус-
кного режиму

3. Умови недбалого зберігання до-
кументів (виробів) з одночасним 
негласним контролем за цим з ме-
тою установлення особи, зацікав-
леної в їх придбанні

3. Збирання та аналіз 
інформації про від-
хилення, порушення 
охоронної служби

4. Інформація, яка суворо дозуєть-
ся і негласно контролюється серед 
працівників підприємства з метою 
виявлення джерела просочування 
конфіденційної інформації

4. Випуск сфальсифі-
кованої проектної до-
кументації

5. Бесіда із працівниками правоо-
хоронних і контрольно-наглядових 
органів

Показником, що розкривають названі критерії, може бути кількість: 
1) працівників підприємств, що притягаються до відповідальності 

за розголошення комерційної таємниці; 
2) виявлених економічних (промислових) шпигунів; 
3) реалізованих інформаційних матеріалів про причини, що спри-

яють здійсненню правопорушень; 
4) виграних судових процесів із цивільних справ на підставі ма-

теріалів контррозвідки; 
5) виграних судових процесів із кримінальних справ на підставі 

матеріалів контррозвідки; 
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6) розглянутих матеріалів, підготовлених контррозвідкою, з адмі-
ністративних правопорушень; 

7) службових розслідувань, що проводяться щодо персоналу під-
приємства; 

8) розшуканих без вісті зниклих працівників підприємства; 
9) перевірок працівників підприємства; 
10) поверненого підприємству втраченого його працівниками 

майна. 
Наведемо кілька прикладів доцільності роботи контррозві-

дувального підрозділу.
Приклад 1. Підприємство Д випускає спортивно-мисливські боє-

припаси, на які є великий попит на зовнішньому ринку. Підприємство 
має форму відкритого акціонерного товариства. Пакет акцій у розмірі 
30% зосереджений у фірмі П, котра займається постачанням на підпри-
ємство сировини; 35% акцій належить фірмі В, що реалізує продукцію 
підприємства на зовнішньому ринку; 15% акцій належить фірмі К. Решта 
акцій розподілені між членами трудового колективу підприємства. Золота 
акція належить Міноборони.

Після 17 серпня посилився конфлікт між частиною акціонерів і 
дирекцією підприємства. Фірма П, що володіє близько 30% акцій під-
приємства і забезпечує його сировиною, опиняється у скрутному ста-
новищі через те, що закупівельні ціни на сировину в постачальників 
визначено в доларовому еквіваленті, а на постачання сировини під-
приємству – у гривнях.

Емісари фірми П починають активно скуповувати акції у праців-
ників підприємства, а також формувати тіньовий апарат управління 
підприємством, який у разі, якщо контроль над підприємством після 
зборів акціонерів перейде до цієї фірми, має замінити чинну команду 
директора. У тіньовий апарат входять особи, що мають достатній до-
свід роботи на підприємстві, але з різних причин не задоволені станом 
справ, що склався.

У цьому разі застосовують типову схему дій розвідувальних органів 
щодо дестабілізації господарюючого суб’єкта:

1. Підривна діяльність. Тактичні дії розраховані на підрив єднос-
ті команди управління зсередини, створення атмосфери недовіри і 
підозрілості, роздування конфліктних ситуацій, створення в команді 
управління підприємства конфлікту інтересів: 

• політичні, економічні, соціальні й ідеологічні розбіжності між 
різними угрупованнями в команді управління;
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• можливе суперництво між ними;
• невдоволеність розподілом матеріальних засобів;
• корисливі мотиви окремих керівників;
• невдоволеність трудового колективу командою управління.
Вивчають історію формування команди управління і баланс інтер-

есів, що склався, причини, що спонукали того чи іншого керівника 
підтримувати те або те угруповання в керівництві.

Розпалювання суперечностей зумовлене поглибленням і доведенням 
до “кипіння” наявних відмінностей між різними соціальними групами і 
виробничими кланами на підприємстві. При цьому використовують не-
вдоволення людей чинним керівником та його командою управління, їх не-
вдоволеність своїм становищем на підприємстві (заробітна плата, розподіл 
соціальних пільг тощо), а також спеціально організованим гонінням, утис-
ками і провокаціями. В результаті формується своєрідна “п’ята колона”, 
тобто категорія осіб, вороже налаштована щодо керівництва підприємства і 
готова допомагати опонентам. Створюються умови для переходу найбільш 
перспективних кадрів до стану опонентів. Мета цих заходів – поглибити 
наявні суперечності до критичного рівня і таким чином максимально 
знизити здатність до опору захопленню підприємства. Увагу працівників 
підприємства привертають до фактів корупції й казнокрадства серед ви-
щої і середньої ланок менеджменту, їх нездатності ефективно керувати 
підприємством. Така пропаганда має викликати у працівників відчуття 
меншовартості, невдоволеності привілейованим становищем вищих мене-
джерів, їх зверхнім ставленням до підлеглих. Це, у свою чергу, знижує їх 
готовність організовано виступити на захист чинної команди управління.

2. Проникнення – вербування агентури впливу в команді управ-ління. 
3. Дискредитація керівництва і провідних працівників підприємства 

(дискредитація керівництва господарюючого суб’єкта є ефективною 
тільки тоді, коли його популярність і авторитет знизилися. Інакше ре-
акція на подібні акції може бути прямо протилежною. Найбільш про-
пагандистськими є матеріали, що не містять прямих образ на адресу 
керівництва, оскільки об’єкти дії можуть сприйняти ці образи як осо-
бисті.)

4. Втручання – координування та організовані зусилля, спрямовані 
на ускладнення діяльності команди управління, тим самим знижуючи 
прибуток підприємства і збільшуючи його витрати.

5. Інформаційно-психологічна дія (промивання мізків) – широка 
пропагандистська кампанія з метою формування негативної думки про 
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підприємство та його керівників. Це замовлені газетні статті, теле- й 
радіопередачі про критичне становище на підприємстві, розраховані на 
широку аудиторію, які дуже ефективно формують негативну громад-
ську думку про підприємство і його керівників. Одночасно формується 
позитивне ставлення працівників підприємства, місцевої влади і на-
селення до опонентів чинної команди управління. Основна мета цих 
дій – сформувати у якомога ширших колах настанови на позитивне 
сприйняття своїх намірів щодо підприємства.

6. Систематичне поширення чуток, особливо правдоподібних. Чут-
ки – це специфічний вид інформації, що виникає спонтанно через інфор-
маційний вакуум серед певних верств населення або спеціально кимось 
поширюваний для впливу на громадську свідомість.

Часто для створення у громадськості несприятливого враження 
про підприємство, використовують лжесвідків певної події на цьому 
господарюючому суб’єкті. Чутки як метод активної дії найбільш не-
безпечні у критичні для підприємства моменти, особливо коли правду 
про реальний стан справ з’ясувати досить складно, тому громадська 
думка стає дуже сприйнятливою до будь-якої новини.

Поширення компрометуючих чуток з метою підриву авторитету ке-
рівництва господарюючих суб’єктів є достатньо складною технологією 
дії, що полягає у формуванні й поширенні єдиного за своєю спрямова-
ністю блоку чуток, який зазвичай охоплює інформацію, що ганьбить 
об’єкт дискредитації і/або “прославляє”, “захищає” і “співчуває”:

1. Чутки, що “компрометують” – про конкретні факти корупції, 
зв’язки з кримінальними структурами, протекціоністську кадрову по-
літику. Всі звинувачення мають відповідати дійсності.

2. “Прославляючі” чутки – “уміле” управління підприємством (за 
час керівництва цієї команди скорочено близько 70% працівників під-
приємства, а ті 30%, що залишилися, мають дякувати за це  керівни-
цтво).

3. “Захисні” чутки (підприємство тривалий час було збитковим, 
оскільки його директор просто не зміг зорієнтуватися в ринковій еко-
номіці).

4. “Співчуваючі” чутки (нові акціонери хочуть притягти до відпо-
відальності за розкрадання на підприємстві, але команда управління 
дуже слабка, щоб навести тут порядок).

Інсинуації, натяки й викриття –типовий набір інформаційної війни, 
до якого вдається супротивник. Його прагнення зводиться до підриву 
довіри до доказів опонента. При цьому використовують різні викри-

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 



226 Економічна бЕзпЕка підприємств

вальні характеристики, плітки, недобросовісну інформацію, сенсаційні 
викриття. У викриттях наголос робиться на принципі: “чим неймовірні-
ше, тим правдоподібніше”. За такої методики акцент свідомо ставиться 
на неймовірності інформації, по-перше, тому, що саме така інформація 
викликає відчуття шоку, остраху, і, по-друге, неймовірну правдоподіб-
ність так само важко спростувати, як і підтвердити.

Ці докази ґрунтуються на різних чутках, які є формою альтернативного 
розповсюдження інформації. Після цього протидія чуткам, їх спростування, 
пояснення, вичерпна інформація, подана з деяким запізненням, лише спри-
ятимуть реанімації чуток, бо всі зазначені засоби зорієнтовані на усунення 
однієї із складових формули двозначності. Але чим з більшим завзяттям 
усувається двозначність, тим більше уваги привертає сам факт, тобто ком-
пенсаторним буде другий співмножник – критерій важливості події.

Тому усунення чуток полягає в усуненні двозначності. Повна (і 
своєчасна недвозначна) інформація про подію перетворює другий 
співмножник на величину, яка близька або дорівнює нулеві. Це робить 
функцію від утворення двох співмножників надто мізерною. Тобто 
чуток не буде, якщо не буде приводу для них.

Система безпеки підприємства, що складається з відділів режиму й 
охорони, не в змозі впоратися з навислою загрозою. Директор підпри-
ємства змушений спиратися на підрозділ безпеки фірми-акціонера В. 
Відсутність системи економічної контррозвідки поставила директора в 
залежне становише від одного з акціонерів, а також вилилася в круглу 
суму непередбачених витрат на скупівлю акцій, заходи інформаційної 
протидії, штрафи антимонопольному комітету і федеральній комісії з 
цінних паперів, а також завдала істотного морального збитку іміджу і 
престижу підприємства.

Приклад 2. На підприємство, що зазнає труднощів, призначено 
зовнішнього керівника. Перевірка його особи, яку провела служба 
безпеки одного з кредиторів підприємства, засвідчила, що:

• раніше у цього керівника були певні проблеми з правоохорон-
ними органами (підозри в отриманні хабарів);

• ця особа разом із родичами є засновником кількох комерційних 
структур (паралельні комерційні інтереси і можливі канали 
переорієнтації фінансових потоків підприємства);

• раніше ця особа посідала керівну посаду в системі однієї з укра-
їнських фінансово-промислових груп, яка є основним конку-
рентом цього заводу.
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Результати проведеної перевірки не справили на збори кредито-
рів належного враження, і тимчасовий керівник почав виконувати свої 
обов’язки. Після його керівництва протягом року підприємство було по-
вністю зруйноване і для відновлення виробництва, крім фінансових вли-
вань, був потрібен час, щоб повернути на підприємство кваліфікованих 
працівників, відновити виробництво і налагодити втрачені зв’язки з по-
стачальниками і споживачами. У виграші залишилися тільки конкуренти.

На цих характерних прикладах з української дійсності розглянемо 
роботу підрозділу економічної контррозвідки підприємства та його мож-
ливості щодо запобігання подібним кризовим ситуаціям.

Повсякденну контррозвідувальну роботу служба здійснює  за фор-
мулою: інтуїція – фактичне підтвердження – дія. У контррозвідці 
будь-яка можлива подія тлумачиться як неминуча. Не можна відкидати 
версію, якою б неймовірною вона не здавалася, не проаналізувавши 
всіх можливих варіантів її розвитку. У божевільному повороті сюжету 
часом приховується більше здорового глузду, ніж у добре обдуманих 
і логічно обґрунтованих діях.

Якісна робота підрозділу економічної контррозвідки неможлива 
без професійної уваги до всіх насторожувальних подробиць, за якими 
зазвичай стоять серйозні проблеми. Велику роль у цьому відіграє ін-
туїція, очима людина візуально сприймає значно більше інформації, 
ніж вона усвідомлює у момент її отримання, те саме можна говорити 
про сприйняття слухом.

Інтуїція – це досконале володіння всіма органами чуття. І якщо щось 
в отриманій інформації про навколишній простір викликає якусь напруже-
ність, варто спробувати з’ясувати, що саме. Інтуїція – це ще не усвідомле-
ний, але вже помічений зоровими і слуховими органами насторожувальний 
факт. Неприємності можуть виникнути щомиті, і якщо на це зважати, то 
вони не завдадуть нищівного ефекту.

Методика оперативного планування контррозвідувальної діяльності 
рекомендує починати роботу із сортування завдань у послідовності їх 
значущості і складності. У цьому аспекті потрібно виділити із загаль-
ного головне.

Аналіз наявних версій починають із відпрацювання всіх можливих 
простих пояснень події і тільки тоді переходять до складнішого. Роз-
биту на дрібні частини велику проблему завжди легше вирішувати. 
Роботу контррозвідки можна порівняти зі сходженням довгими сходами, 
поступово і знизу вгору, а не відразу вистрибуючи на верхню планку. 

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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Велике значення в роботі контррозвідки з фактичного підтверджен-
ня версії має метод підбору і зіставлення фактів. Контррозвідник ви-
трачає 99,9% часу на розгляд, вислуховування, зіставлення та аналіз. 

Один факт, можливо, нічого і не означає, але якщо до нього дода-
ти велику кількість інших, то кількість часто переходить у якість. Як 
антрополог за частинками скелета відтворює зовнішній вигляд давно 
вимерлих динозаврів, так і грамотний контррозвідник з великої кіль-
кості ретельно відібраних і проаналізованих фактів може скласти певну 
думку з питання, що цікавить його.

Природно, що отримати інформацію про підготовлюване або вже 
наявне проникнення на підприємство розвідувальних органів конку-
рентів неможливо без використання конфіденційних джерел. У цьому 
розділі ми дуже стисло торкнемося цієї теми. 

У роботі служби безпеки підприємства допомагає створення єдиного 
інтегрованого банку даних (далі ІБД), де б накопичувалася вся інформація, 
що надходить до служб безпеки як із відкритих, так із конфіденційних 
джерел. Ефективне використання ІБД служби безпеки потребує ретельного 
інформаційного моделювання її наочної частини. Для проведення якісної 
інформаційно-аналітичної роботи необхідна різнопланова інформація, що 
характеризує різні взаємозв’язані аспекти аналізованої проблеми. Також 
є потреба в даних про структуру вирішуваного завдання, яка поєднує між 
собою різні інформаційні фрагменти й утворює максимально наближену 
до реальності, повну й цілісну картину наочної частини.

Тому розробник структури ІБД має добре уявляти моделі джерел 
зовнішніх і внутрішніх загроз підприємству та ймовірнісних зв’язків 
об’єктів обліку між собою. Модель наочної ділянки ІБД має охоплю-
вати такі інформаційні об’єкти, як “організація”, “особа”, “адреса”, 
“телефон”, “автотранспортний засіб”, “відомості про подію”, “договір”, 
“переговори” та ін. При цьому слід ураховувати не тільки різноманіття 
зв’язків і відносин між об’єктами обліку, а й той факт, що інформація 
про одні й ті самі об’єкти надходить із різних джерел і в різний час, 
маючи при цьому ситуаційний характер у вигляді висловів про сукуп-
ність взаємозв’язаних об’єктів.

Нині на багатьох підприємствах розроблені й успішно експлуатуються 
ІБД, де модель наочної ділянки еволюційно досить самостійна і дає змогу 
організувати інтеграцію (взаємне доповнення) різнорідних даних про одні 
й ті самі об’єкти (особи, фірми, адреси, телефони, автотранспортні засо-
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би) способом їх ідентифікації і злиття в міру надходження нових даних. 
Таким чином, при введенні нових об’єктів установлюються зв’язки між 
ними і колишніми об’єктами, а також доповнюються об’єкти, що вже 
були, новими характеристиками.

У результаті нарощується структура зв’язків об’єктів і утворюється 
“похідна” інформація, яка явно не вводилася в банк даних, можна про-
стежити ланцюжки взаємопов’язаних об’єктів, що мають ознаки ризи-
кових ситуацій. За такого опису структури наочної ділянки достатньо 
вийти на один інформаційний об’єкт, щоб за зв’язками досліджувати 
його оточення.

Як приклад розглянемо виявлення за допомогою ІБД шахраїв, ха-
барників чи агентури конкурентів. Розроблення об’єкта оперативного 
інтересу (далі ООІ) потрібно починати з виявлення і внесення в ІБД всіх 
споріднених, ділових і дружніх зв’язків об’єкта. Ідея інтеграції цих відо-
мостей полягає в тому, що, коли в процесі роботи особа чи адреса раніше 
з’являлися за іншим повідомленням, система при закладанні інформації 
повторно сама, без будь-якої команди з боку користувача, зливає за вказа-
ними об’єктами обліку дані про те, що було, і про те, що внесено в певний 
момент. Якраз за такого злиття утворюються і нарощуються ланцюжки 
причинно-наслідкових зв’язків.

При введенні різнорідної інформації саме на стиках її видів і виникають 
найцікавіші речі. Припустімо, зливається база даних відділу персоналу, база 
даних реєстраційних органів, із текстових файлів заноситься інформація 
про рекламу, в результаті подальшої інформаційно-пошукової роботи 
контррозвідки з підтвердження інформації ІБД відпрацьовуються кілька 
моделей можливих зв’язків ООІ. 

Одним із найбільш якісних і надійних каналів виявлення на під-
приємстві шахраїв, хабарників або агентури конкурентів є контроль 
доходів і витрат його працівників, що мають право фінансового під-
пису або допуск до конфіденційної інформації. Поява в об’єкта опера-
тивного інтересу контррозвідки сум, не зазначених у його податковій 
декларації, має стати сигналом до виявлення джерел його непомірно 
збільшених доходів.

Отримавши “легкі” й “швидкі” гроші, люди зазвичай витрачають їх, 
не замислюючись: повертають старі борги, купують дорогі автомобілі, 
здійснюють закордонні вояжі, дарують дорогі речі дружинам і коханкам.

Будь-які зміни в життєвому циклі об’єкта, навіть невмотивована 
зміна сексуальної поведінки, часті відвідини ресторанів, ексклюзивний 
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одяг та модельне взуття є сигнальною інформацією для контррозвіду-
вального підрозділу служби безпеки.

За звітами податкової інспекції необхідно визначити сукупний річ-
ний дохід ООІ і його участь в комерційних або некомерційних органі-
заціях (цю інформацію також можна отримати і в органах державної 
реєстрації), перевірити, чи не був об’єкт зареєстрований як підприємець 
без утворення юридичної особи.

Обов’язково потрібно відпрацювати споріднені зв’язки об’єкта. 
Часто під час придбання різного устаткування або надання якихось 
послуг особі, від якої залежить лобіювання певного питання, пропо-
нується деякий відсоток від суми операції. Це може бути при великих 
закупівлях або при наданні страхових послуг. Наприклад, такса за стра-
хування у конкретній страховій компанії становить 10% від страхової 
премії страхувальника. Іноді викрити корисливого службовця досить 
просто: сума щомісячної зарплати його дружини у страховій компанії 
з точністю до копійки становить рівно 10% від сум, перерахованих 
туди підприємством.

Домашні адреси і телефони ООІ та його родичів потрібно перевіряти 
за різними списками (реєстраційна палата, податкова інспекція, фонд ме-
дичного страхування, пенсійний фонд та ін.), а також проконтролювати 
надання їм юридичних або фактичних адрес комерційних організацій чи 
їх контактних телефонів. Доцільно відпрацювати рекламні оголошення 
(тобто занесення до ІБД інформації про адреси й контактні телефони різних 
організацій) і встановити їх зв’язки з адресами й телефонами працівників 
підприємства.

В окрему базу даних ІБД треба заносити інформацію про службові 
відрядження об’єкта: місце, час, завдання на відрядження, хто посилав, 
з ким їздив у відрядження і з ким там мав справу.

Слід контролювати всі переговори із службового телефону об’єкта, 
фіксувати номер телефону абонента, час розмови і, за можливості, саму 
бесіду. Всі дані треба заносити в базу даних “Телефон” ІБД.

Договори підприємства заносять у базу “Договір” з фіксацією їх 
ініціаторів.

У базі даних “Переговори” потрібно фіксувати: хто вів переговори; 
хто брав участь у їх підготовці, за чиєю ініціативою вони відбувалися, 
яка тематика обговорювалася; чи не мали контрагенти неформальних 
контактів, що брали участь у переговорах, з окремими співробітниками 
підприємства; якими є інтереси контрагентів на ринку.
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Ефективним прийомом роботи контррозвідки є запобігання одно-
осібному укладенню фінансових договорів одним із топ-менеджерів. 
До підрозділів або груп, що беруть участь в укладенні договорів, мають 
бути залучені також працівники служби безпеки підприємства, що 
працюють під прикриттям. При цьому є змога кваліфіковано зібрати 
інформацію про партнера та його можливі кримінальні наміри щодо 
підприємства та його працівників, а також здійснити профілактичну 
перевірку можливих негативних зв’язків працівників фірми.

На основі ланцюжка зв’язків за адресами, телефонами, сумісними 
відрядженнями, проведеними переговорами та укладеними догово-
рами можна дійти цікавих висновків у вигляді досить розгалуженого 
причинно-наслідкового ланцюжка. Для вирішення таких завдань зазви-
чай використовують інструментальну систему управління базами даних. 

Застосовуючи описану методику, служба безпеки підприємства, за 
різними даними з різних джерел, має можливість відстежити й оцінити 
кризову ситуацію до того, як вона стане гласною, а також розробити 
оптимальну антикризову програму, що є важливим чинником конку-
рентної боротьби і дає підприємству прямий економічний ефект.

3.3.4.3. Штабний підрозділ
Створення у службі безпеки розвідувального, контррозвідувального 

(детективного) і охоронного підрозділів є обов’язковою умовою її діяльнос-
ті. Штабний підрозділ створюють тоді, коли перелічені підрозділи великі 
(за чисельністю працівників) і складні за кількістю виконуваних функцій. 
Наявність штабного підрозділу свідчить про високий організаційний рівень 
служби безпеки. Штаб, поза сумнівом, може внести в роботу служби на-
укову планомірність, розробляти загальні питання визначати нові напрями 
роботи, враховувати необхідні зміни і осмислювати та узагальнювати всю 
діяльність служби. 

Організація роботи штабу спрямована на створення необхідних 
умов для виконання його працівниками службових завдань і передбачає: 

• розподіл і закріплення в посадових інструкціях обов’язків, прав 
та відповідальності працівників; 

• визначення розпорядку дня та режиму роботи працівників; 
• забезпечення працівників штабу інформаційно-аналітичними 

матеріалами (плани й графіки роботи, звіти, протоколи нарад та 
заслуховувань, правові акти, листування, методичні документи, 
публікації та ін.); 
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• планування своєї діяльності; 
• організація виконання рішень (визначення виконавців, термінів, 

проведення інструктажів, нарад тощо); 
• організація контролю, обліку й оцінювання діяльності; 
• визначення взаємодії всередині штабу (форм і процедур взаємо-

дії, порядку обміну інформацією, підведення підсумків спільної 
роботи тощо); 

• забезпечення матеріально-технічними засобами і їх експлуатації 
(комп’ютерною та іншою оргтехнікою, витратними матеріалами, 
засобами зв’язку, іншим устаткуванням), своєчасне їх обслуго-
вування і ремонт; 

• ефективне матеріальне і моральне стимулювання працівників 
штабу. 

Діяльність штабного підрозділу пов’язана з: 
1) виконанням тих функцій, які вважає необхідними начальник 

служби безпеки; 
2) реалізацією функцій управління; 
3) наданням начальникові служби безпеки технічної допомоги у 

підготовці й виконанні управлінських рішень; 
4) розробленням стратегії системи управління, пошуком шляхів 

удосконалення системи і процесу управління; 
5) оперативним управлінням підрозділами служби безпеки. 
Основна мета діяльності штабного підрозділу – забезпечити ефек-

тивне функціонування головних підрозділів (розвідки, контррозвідки й 
охорони) та служби безпеки загалом. Досягнення цієї мети передбачає: 
комплексний аналіз у сфері правопорядку; інтеграцію діяльності під-
розділів у виконанні загальних завдань, поставлених перед службою 
безпеки; надання ефективної допомоги підлеглим підрозділам; своє-
часне подання на затвердження начальником служби безпеки проектів 
управлінських рішень. 

Зазначених цілей штабний підрозділ досягає, виконуючи такі функції: 
• ухвалення і реалізація найбільш кваліфікованих рішень у кри-

тичних ситуаціях; 
• ресурсне забезпечення діяльності служби безпеки; 
• планування діяльності служби безпеки; 
• організація контролю виконання заходів; 
• комплексна інспекція підпорядкованих підрозділів; 
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• організація взаємодії і координації між підрозділами; 
• забезпечення інформацією працівників підрозділів і керівників 

підприємства; 
• організація зв’язку з громадськістю; 
• правове забезпечення діяльності служби безпеки; 
• вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду ді-

яльності підрозділів; 
• організаційно-штатне забезпечення служби безпеки; 
• організація ефективного використання зв’язку. 
Розглянемо ці функції детальніше. 
Ухвалення і реалізація найбільш кваліфікованих рішень у критичних 

ситуаціях. Функцію ухвалення загальних рішень розпорядництва сто-
совно підпорядкованих підрозділів і працівників покладено начальника 
служби безпеки. Проте він може делегувати свої специфічні функції 
штабному підрозділу за виняткових обставин на якийсь час і з певним 
обмеженнями. Зокрема, штаб повинен завчасно підготувати плани реа-
гування на такі критичні ситуації, як напад на об’єкт, що охороняється, 
захоплення заручників, установлення вибухових пристроїв тощо. 

Зрозуміло, що в разі виникнення таких ситуацій організація дій 
персоналу підприємства і працівників служби безпеки має бути покла-
дена на штаб. При цьому начальник служби безпеки може втрутитися 
і вплинути на виконання цієї функції, але тільки тоді, коли працівники 
штабу явно не взмозі виконати свої обов’язки. 

Ресурсне забезпечення діяльності служби безпеки. Діяльність служ-
би безпеки можлива за наявності відповідних матеріально-технічних, 
фінансових, кадрових та інформаційних ресурсів. Визначення їх пере-
ліку, порядок придбання та розподілу є обов’язком штабного підрозділу. 
Невиконання або неналежне виконання цієї функції паралізує діяльність 
служби безпеки. Зазначимо, що штаб тільки поставляє вказані засоби, 
а експлуатація їх є компетенцією керівників відповідних підрозділів. 
На деяких працівників штабу може бути покладений контроль викорис-
тання таких технічних засобів, яке пов’язане з порушенням законних 
прав громадян. 

Планування діяльності служби безпеки. Специфіка планів штабу 
служби безпеки полягає в тому, що вони є комплексними, тобто стосу-
ються діяльності служби загалом. Планування доцільне там, де є по-
треба координувати діяльність принаймні двох підрозділів. Наприклад, 
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підготовка і проведення переговорів з діловим партнером на основі 
штабного плану здійснюються так: розвідка готує всі інформаційні 
матеріали про партнера, контррозвідка проводить заходи щодо припи-
нення підслуховування в приміщенні, де відбуватимуться переговори, 
а охорона запобігає спробам сторонніх проникнути в це приміщення. 

Такі заходи називають комплексною операцією. Крім цих операцій, 
які планують тільки в разі потреби, штаб розробляє поточні плани ро-
боти на місяць, квартал, півріччя, рік. У поточному плані є такі розділи: 
організаційні заходи; гарантування економічної безпеки; гарантуван-
ня інформаційної безпеки; гарантування фізичної безпеки; робота з 
персоналом; ресурсне забезпечення; зв’язок із громадськістю; контр-
оль. Особливістю таких планів є чітка спрямованість на забезпечення 
функціонування й розвитку служби безпеки в цілому. 

Організація контролю за виконанням заходів. У процесі роботи 
служби безпеки регулярно виникає потреба контролювати як виконан-
ня запланованих заходів, так і ефективності роботи підрозділів. Цю 
роботу організовує начальник штабу в межах своєї компетенції або за 
вказівкою свого безпосереднього начальника. Зазначимо, що контроль 
цей є не всеосяжним (через нечисленність працівників штабу), а вибір-
ковим. Об’єктами контролю є ті “больові місця”, вивчення яких дасть 
змогу визначити ефективність діяльності або підрозділу, або служби 
безпеки загалом. Наприклад, контроль за забезпеченням пропускного 
режиму слід здійснювати для об’єктивної оцінки ступеня захищеності 
всього об’єкта, що охороняється. Для підвищення його ефективності 
слід обов’язково перевіряти фактичне усунення недоліків, виявлених 
у процесі первинного контролю (“контроль за контролем”). Регулярні 
перевірки здійснюють із застосуванням досьє контролю на певний 
об’єкт. Фіксують не тільки недоліки, а й позитивний досвід роботи. 

Комплексна інспекція підлеглих підрозділів. Окремі контрольні пере-
вірки не дають змоги оцінити діяльність підпорядкованих підрозділів. 
Оцінювати їх потрібно тільки за підсумками комплексної інспекції. 
Обстеженню при цьому підлягає діяльність як всього підрозділу, так 
і його груп (секторів) і кожного працівника. Системний аналіз допо-
магає виявити недоліки і позитивні результати, тенденції розвитку, 
професійний рівень працівників та ін. 

На глибокий і якісний аналіз стану справ під час комплексної ін-
спекції потрібно багато часу, тому рекомендується проводити таку 
інспекцію не частіше, ніж один раз на рік. 
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За підсумками інспекції складають акт, перший примірник якого 
подають керівникові служби безпеки, а другий – начальникові інспек-
тованого підрозділу. Цей акт має бути формалізованим, що дасть змо-
гу простежити динаміку змін в інспектованому підрозділі за кілька 
періодів. 

Організація взаємодії і координації між підрозділами. Взаємодія 
між підрозділами може бути постійною і тимчасовою. Для забезпечення 
постійної взаємодії потрібні активні дії з боку штабу, наприклад, при 
проведенні тривалих за часом і великих за масштабом залучених сил 
і засобів комплексних операцій (боротьба з крадіжками, забезпечення 
порядку під час ярмарок, спеціалізованих виставок тощо). 

Тимчасовою є взаємодія, пов’язана з вирішенням повсякденних кон-
кретних завдань. Прикладом може бути контроль за несенням служби 
охоронцями на своїх постах і маршрутах; своєчасне введення в дію сил 
і засобів при виникненні надзвичайних ситуацій, доведення до праців-
ників підрозділів необхідної інформації тощо. У процесі організації 
взаємодії між підрозділами виникає небезпека втручання штабу в їх 
компетенцію. Уникнути цього допомагає чітке розмежування функцій. 

Таку взаємодію можна кваліфікувати як вертикальну (учасники різних 
ступенів ієрархії), інформаційну (обмін інформацією), консультацій-
ну (методичну), організаційну (встановлення регламентів, нормативів 
та ін.) і формальну. На відміну від організації взаємодії, координувати 
може тільки штаб, наділений відповідними повноваженнями стосовно 
решти підрозділів служби безпеки. Координація полягає в узгодженні і 
впорядкуванні дій цих підрозділів. 

За характером координаційна діяльність штабу може бути пре-
вентивною (спрямованою на збереження існуючої схеми роботи) і 
стимулювальною (спрямованою на поліпшення діяльності системи, 
навіть за відсутності конкретних проблем). 

Забезпечення інформацією працівників підрозділів і керівників 
підприємства-засновника. Кожен структурний підрозділ служби безпеки 
отримує від штабу інформацію про: виникнення, структуру і динаміку 
правопорушень на підприємстві; правопорушників серед персоналу; 
про потенційні і реальні загрози з боку зовнішнього середовища; про 
дієвість форм і методів роботи служби безпеки; про нові правові акти 
у сфері правопорядку і т.ін. 

Інформація має бути структурована і адресована або всім працівни-
кам служби безпеки, або персоналу окремого її підрозділу. При цьому 
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слід дотримуватися таких принципів інформаційної роботи, як її ана-
літичність, стислість, дохідливість, своєчасність тощо. Працівники, 
що займаються інформаційною роботою, мають належні засоби орга-
нізаційної і обчислювальної техніки. 

Крім інформації, призначеної для персоналу підрозділів, штаб го-
тує інформаційні матеріали для керівництва підприємства. До них 
належать щоденні звіти про стан правопорушень на обслуговуваному 
об’єкті, аналітичні огляди з окремих проблем (узгоджуються з керів-
ником підприємства), звіти про роботу служби безпеки (періодичність 
також узгоджується з керівництвом), доповідні, довідки з посилення 
профілактики правопорушень та ін. 

Інформаційні матеріали доцільно подавати одночасно з проектами 
наказів, розпоряджень, програм щодо усунення наявних недоліків. 
Інформаційні матеріали, які подають до підрозділів служби безпеки, 
підписує начальник штабу, а подані керівництву підприємства – на-
чальник служби безпеки. 

Організація зв’язків з громадськістю. Реалізація цієї функції озна-
чає: 

• регулярне інформування громадськості, населення і колективу 
об’єкта, що охороняється, про діяльність служби безпеки; 

• вивчення думки працівників підприємства щодо ефективності 
роботи працівників охорони і контррозвідки; 

• організація для представників засобів масової інформації прес-
конференцій і брифінгів; 

• систематичний аналіз опублікованих в засобах масової інфор-
мації матеріалів про діяльність служби безпеки; 

• організація ділових контактів з прес-службами правоохоронних 
органів і місцевих адміністрацій. 

Правове забезпечення діяльності служби безпеки. Робота штабу з 
організації правового забезпечення діяльності служби безпеки охоплює: 

• здійснення контролю за відповідністю правових актів, що роз-
робляються службою безпеки, чинним законам і підзаконним 
актам; 

• захист правовими засобами прав і законних інтересів служби 
безпеки; 

• систематизований облік правових актів та інформування пра-
цівників служби безпеки з правових питань виконання ними 
службових обов’язків; 
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• проведення занять із працівниками з правових питань. Норма-
тивно- правові документи, що регулюють діяльність служби 
безпеки, розробляють у декілька етапів. На першому етапі пра-
цівники штабу розробляють положення про підрозділи служби 
безпеки (табл. 3.6).

Таблиця 3.6 
Розподіл цілей, завдань і функцій 
між підрозділами служби безпеки

Назва підрозділу Мета Завдання Функції
Розвідка

Контррозвідка
Охорона

Штаб

На другому етапі уточнюють цілі, завдання і функції всіх підроз-
ділів для того, щоб вони не перетиналися між собою, а їх реалізація 
давала змогу службі безпеки ефективно функціонувати. На третьому 
етапі розробляють проекти положень про підрозділи і затверджують 
їх у начальника служби безпеки. Розроблення положень про сектори, 
групи підрозділів та посадові інструкції входить в обов’язки керівників 
цих підрозділів. 

Фахівці з безпеки бізнесу мають бути обізнані з:
• інформаційно-аналітичною роботою;
• методами розвідки та контррозвідки;
• оперативною роботою;
• соціальною психологією і психологією особи;
• основами банківської справи та бухгалтерського обліку;
• основами менеджменту й маркетингу;
• цивільним і кримінальним правом. 
Один із варіантів структури служби безпеки наведено на рис. 3.2.
Проаналізувавши можливу структуру служби безпеки на різних за 

розмірами підприємствах, розглянемо повноваження й функції служби 
безпеки.
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3.3.5. Особливості діяльності служби безпеки підприємства

3.3.5.1. Завдання служби безпеки  
щодо гарантування режиму і охорони

Основним завданням служби безпеки із забезпечення режиму і 
охорони є організація і здійснення заходів щодо гарантування безпеки 
діяльності й захисту інформації всіма можливими за певних умов спо-
собами і засобами.

Основними завданнями організації режиму і охорони є:
• запобігання проникненню в службові приміщення, в зони, що 

охороняються, і на територію об’єкта сторонніх осіб;
• забезпечення порядку внесення (винесення), ввезення (вивезення) 

матеріальних цінностей і входу (виходу) працівників і клієнтів.
Усі приміщення фірми залежно від призначення і характеру здійсню-

ваних у них актів, дій або операцій поділяють на кілька зон доступності 
(безпеки), які враховують ступінь важливості різних частин об’єкта з 
огляду на можливі збитки від кримінальних загроз. Зони безпеки об-
лаштовують послідовно – від огорожі на території об’єкта до сховища 
цінностей та інформації, почергово створюючи ланцюг перешкод, які 
доведеться долати зловмисникові.

Відповідальний 
керівник фірми

Юрисконсульт з 
безпеки Рада безпеки

Начальник 
служби безпеки

Група 
оперативного реа-

гування
Кризова група

Підрозділ 
охорони

Підрозділ 
режиму Підрозділ 

для роботи з 
персоналом

Підрозділ 
оброблення 
документів

Підрозділ 
інженерно-
технічного 

захисту

Підрозділ 
розвідки 
та інфор-
маційно-

аналітичної 
роботи

Детективна 
група

Інформаційно-
аналітична 

група

Рис. 3.2. Структура служби безпеки
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Для забезпечення надійної охорони матеріальних цінностей, конфі-
денційних документів та інформації, що містить відомості комерційного 
характеру, а також для своєчасного запобігання спробам несанкціоно-
ваного доступу до них встановлюють певний режим діяльності, дотри-
мання якого є обов’язковим для всіх працівників, відвідувачів і клієнтів.

Керівники і працівники фірми, що забезпечують і здійснюють режим 
охорони, керуються у своїй діяльності відповідним законодавством, 
нормативними документами і певними рекомендаціями. Види зон ре-
жимності фірми наведено в  табл. 3.7.

3.3.5.2. Діяльність служби безпеки з організації 
контрольно-пропускного режиму на підприємстві

Контрольно-пропускний режим – комплекс організаційно-правових 
обмежень і правил пропуску через контрольно-пропускні пункти в окре-
мі будівлі (приміщення) працівників об’єкта, відвідувачів, транспорту і 
матеріальних засобів. Це один із ключових моментів в організації сис-
теми безпеки на підприємстві. Отже, контрольно-пропускним режимом 
є комплекс організаційних заходів (адміністративно-обмежувальних), 
інженерно-технічних рішень і дій служби безпеки. 

Таблиця 3.7
Класифікація зон режимності фірми

Категорія 
режиму 
доступу

Назва
Функціо-

нальне при-
значення

Умови
доступу
праців-
ників

Умови
доступу
відвіду-

вачів

Наявність 
охорони

Наявність
технічних

засобів
охорони

0 Вільна Зона вільних 
від ві дувань Вільний Вільний Ні Ні

1 Спосте-
режувана

Зона прийому 
відвідувачів Вільний Вільний Обмежена

Засоби спо-
стереження 
і запису

2 Реєстра-
ційна

Зона службо-
вих приміщень 
і кабінетів пра-
цівників

Обме-
жений 
службо-
вою необ-
хідністю

Реєстро-
ваний,  з 
разовими 
перепуст-
ками

У 8 окре-
мих зонах

Засоби 
охорони і 
контролю

3 Режимна

Зона керівного 
складу, спеці-
альних підроз-
ділів фінансо-
вих служб

Суворо 
обмеже-
ний

Реєстрова-
ний, з разо-
вими пере-
пустками із 
супроводом

Посилена 
багатозон-
на

Засоби 
охорони, 
контролю 
і спостере-
ження
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Організація контрольно-пропускного режиму пов’язана з пев-
ною складністю. Справа в тому, що механізм здійснення контрольно-
пропускного режиму ґрунтується на застосуванні “заборон” і “об-
межень” стосовно суб’єктів, що перетинають межі об’єктів, які 
охороняються, для забезпечення інтересів підприємства. Такий механізм 
має бути бездоганним за відповідністю вимогам чинного законодавства.

Розглянемо основні напрями створення контрольно-пропускного ре-
жиму на підприємстві: методику визначення та оцінювання початкових 
даних; розроблення заходів і нормативних документів; устаткування 
контрольно-пропускних пунктів. 

Контрольно-пропускний режим як частина системи безпеки має 
відповідати чинному законодавству, статуту підприємства так іншим 
нормативно-правовим актам, що регулюють діяльність підприємства. 

Основними цілями створення контрольно-пропускного режиму є: 
• захист законних інтересів підприємства, підтримка порядку 

внутрішнього управління; 
• захист власності підприємства, її раціональне й ефективне ви-

користання; 
• зростання прибутків підприємства; 
• внутрішня і зовнішня стабільність підприємства; 
• захист комерційних таємниць і прав на інтелектуальну власність. 
Контрольно-пропускний режим як частина системи безпеки дає 

змогу вирішити такі завдання: 
• забезпечення санкціонованого проходження працівників і відвід-

увачів, ввезення (вивезення) продукції і матеріальних цінностей, 
ритмічної роботи підприємства; 

• запобігання безконтрольному проникненню сторонніх осіб і 
транспортних засобів на території, що охороняються, і в окремі 
будівлі (приміщення); 

• своєчасне виявлення загроз інтересам підприємства, а також 
потенційно небезпечних умов, що сприяють виникненню ма-
теріального і морального збитку підприємства; 

• створення надійних гарантій підтримки організаційної ста-
більності зовнішніх і внутрішніх зв’язків підприємства, від-
працювання механізму оперативного реагування на загрози й 
негативні тенденції; 

• припинення посягань на законні інтереси підприємства, вико-
ристання юридичних, економічних, організаційних, соціально-
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психологічних, технічних та інших засобів для виявлення і по-
слаблення джерел загроз безпеці підприємства. 

Отже, контрольно-пропускний режим можна визначити і як систему 
забезпечення нормативних, організаційних і матеріальних гарантій 
виявлення, запобігання і припинення посягань на законні права підпри-
ємства, його майно, інтелектуальну власність, виробничу дисципліну, 
технологічне лідерство, наукові досягнення і інформацію, що охороня-
ється, і як сукупність організаційно-правових обмежень і правил, що 
встановлюють порядок пропуску через контрольно-пропускні пункти 
працівників об’єкта, відвідувачів, транспорту і матеріальних ціннос-
тей. 

Нормативні гарантії полягають у тлумаченні й реалізації норм права, 
з’ясуванні меж їх дії, у формуванні належних правовідносин, визна-
ченні та забезпеченні правомірної діяльності підрозділів і працівників 
фірми з приводу її безпеки, використання обмежувальних заходів, за-
стосування санкцій до фізичних і юридичних осіб, що посягають на 
законні інтереси фірми. 

Організаційні гарантії формуються у процесі розроблення, побудови 
й підтримання високої працездатності загальної організаційної структу-
ри управління процесом виявлення й усунення загроз діяльності фірми, 
використання ефективного механізму стимулювання її оптимального 
функціонування, відповідної підготовки персоналу. 

Матеріальні гарантії формуються за рахунок виділення і викорис-
тання фінансових, технічних, кадрових, інтелектуальних, інформацій-
них та інших ресурсів фірми, що забезпечують своєчасне виявлення, 
ослаблення й усунення джерел загрози, запобігання можливому збитку 
і його локалізацію, створення сприятливих умов для діяльності фірми. 
Ці гарантії наповнюють нормативні й організаційні заходи безпеки 
практичним змістом, створюють реальну основу розвитку культури 
безпеки фірми. 

Основні заходи контрольно-пропускного режиму розробляє служба 
безпеки, а затверджує керівник фірми. До них додається інструкція 
про контрольно-пропускний режим. Відповідальність за організацію 
контрольно-пропускного режиму покладається на начальника служби 
безпеки, практичне здійснення контрольно-пропускного режиму – на 
охорону (чергових по КПП, контролерів, охоронців), працівники якої 
мають знати встановлені на об’єкті правила контрольно-пропускного 
режиму, документи, що діють, стосовно порядку пропуску на об’єкт 
(з об’єкта) працівників і відвідувачів, ввезення (вивезення) товарно-
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матеріальних цінностей. Контрольно-пропускний режим може бути 
встановлений як по об’єкту загалом, так і в окремих корпусах, будівлях, 
відділах, сховищах та інших спеціальних приміщеннях. 

Вимоги до контрольно-пропускного режиму слід обов’язково довес-
ти до кожного працівника об’єкта. Всі працівники об’єкта зобов’язані 
дотримуватися їх. У кожному випадку порушення контрольно-
пропускного режиму необхідно проводити адміністративне розслі-
дування. 

Обов’язки охорони з контрольно-пропускного режиму визнача-
ються в інструкції і в посадових обов’язках контролерів контрольно-
пропускних пунктів. 

Підготовка вихідних даних. Підприємництво і заборони (обме-
ження) є суперечливими за своєю природою. Розробник контрольно-
пропускного режиму має знайти розумний баланс між необхідними 
обмеженнями та інтересами підприємства. 

Розроблення заходів і нормативних документів контрольно-
пропускного режиму починають із визначення вихідних даних. Оці-
нюючи ці дані, розробник визначає основні положення інструкції про 
контрольно-пропускний режим. Доцільно запропонувати таку послі-
довність визначення й оцінювання вихідних даних: 

1.  Організаційна структура підприємства, розміщення його окремих 
елементів і характер виробництва (діяльності) на них. З’ясування цих 
питань дає змогу вирішити такі практичні завдання: 

• виділити об’єкти, майданчики, будівлі і приміщення, на яких 
потрібно організувати контрольно-пропускний режим; 

• визначити характер контрольно-пропускних пунктів (КПП) для 
пропуску працівників і транспортних засобів. 

2.  Оцінювання добового обсягу потоків транспортних засобів, ванта-
жів, матеріальних цінностей і людей (персоналу фірми та відвідувачів), 
що проходять через КПП і в окремі будівлі (приміщення). Тільки на основі 
оцінювання реального стану місць пропуску можна визначити пропускну 
спроможність чинних КПП і привести її у відповідність із завданнями 
основного виробництва на об’єкті. Така оцінка допоможе вибрати опти-
мальний варіант автоматизації і контролю проходу (проїзду) на території, 
що охороняються. 

3.  Виділення (за ступенем важливості) категорії об’єктів, тран-
спортних засобів і вантажів, а також категорії осіб, що перетинають 
установлені межі. Для досягнення чіткості у визначеннях доцільно 
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класифікувати приміщення і територію об’єкта залежно від умов до-
ступу і ступеня захищеності.

Для чіткої організації пропускного режиму слід поділити об’єкти 
підприємства (будівлі, приміщення) на загальнодоступні, закриті та з 
обмеженим доступом. Визначення категорій режиму може дати чіт-
ку відповідь на запитання, які потрібно з’ясувати під час організації 
контрольно-пропускного режиму і розроблення вихідної документації 
з устаткування об’єкта технічними засобами охорони. 

Закріплення за приміщенням конкретної категорії допомагає ре-
гламентувати і обґрунтувати: 

• умови доступу працівників підприємства і відвідувачів на 
об’єкт;

• пропозиції адміністрації підприємства для вироблення опти-
мального варіанта порядку пропуску осіб, транспортних засобів 
і матеріальних цінностей на об’єкт; 

• наявність і вид фізичної охорони; 
• види використовуваних технічних засобів для забезпечення 

безпеки. 
Розробка інструкції про пропускний режим. Практичне вирішен-

ня питань, пов’язаних з організацією пропускного режиму, виклада-
ється в “Інструкції про пропускний режим”, яка визначає систему 
організаційно-правових охоронних заходів щодо встановлення до-
звільного порядку (режиму) проходу (проїзду) на об’єкт (з об’єкта) і 
має такі розділи: 

1. Загальні положення, де зазначено: 
• нормативні документи, на підставі яких складалася інструкція; 
• визначення контрольно-пропускного режиму і мета його вве-

дення; 
• посадові особи, на яких покладається організація і практичне 

керівництво контрольно-пропускною системою; 
• санкції до порушників контрольно-пропускного режиму; 
• вимоги до устаткування різних приміщень. 
2. Порядок пропуску працівників підприємства, осіб, що відряджа-

ються, і відвідувачів через контрольно-пропускні пункти. Тут містяться 
рекомендації: 

• перерахувати всі КПП, подати їх призначення, опис, розміщення 
і встановити їх єдину нумерацію; 

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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• викласти вимоги до устаткування КПП; 
• установити порядок проходження працівників і відвідувачів на 

територію об’єкта і визначити категорії приміщень; 
• визначити права і основні обов’язки контролерів КПП; 
• установити приміщення, де забороняється приймати відвідувачів 

і представників сторонніх організацій. 
3. Порядок допуску на об’єкт транспортних засобів, вивезення про-

дукції, документів і матеріальних цінностей. У цьому розділі йдеться 
про: 

• порядок допуску на територію об’єкта (з об’єкта) автотранспор-
ту, що належить об’єкту; 

• порядок в’їзду і стоянки на території об’єкта транспорту, що 
належить працівникам на правах особистої власності; 

• порядок пропуску автомашин сторонніх організацій, що прибули 
з вантажем на адресу об’єкта в робочий і неробочий час; 

• порядок вивезення (ввезення) товарно-матеріальних цінностей; 
• правила оформлення документів на вивезення (винесення) ма-

теріальних цінностей з території об’єкта. 
4. Види перепусток, порядок їх оформлення. У цьому розділі ви-

кладено: 
• види перепусток, їх кількість і статус; 
• опис перепусток; 
• порядок оформлення і видачі перепусток; 
• порядок заміни і перереєстрації перепусток; 
• заходи у разі втрати перепустки працівником. 
5. Обов’язки посадових осіб з підтримання контрольно-пропускного 

режиму. 
6. Облік і звітність, порядок зберігання і друку перепусток. 
Залежно від структури підприємства і характеру його діяльності 

інструкція може містити й інші розділи. 
При розробленні інструкції про контрольно-пропускний режим ви-

значають види і групи перепусток, які діятимуть на підприємстві. На 
великих підприємствах зазвичай установлюють кілька видів перепусток: 
постійні, тимчасові, разові й матеріальні. Зразки бланків перепусток 
розробляє адміністрація об’єкта (служба безпеки). За зовнішнім ви-
глядом і змістом перепустки мають відрізнятися одна від одної і мати 
певні види захисту. Всі види перепусток, за винятком матеріальних, 
оформляє і видає бюро перепусток (або інший підрозділ) за письмо-
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вими заявками. Види перепусток визначають залежно від специфіки 
підприємства (рис. 3.3, 3.4). 

Постійні перепустки видаються співробітникам об’єкта, яких при-
йнято на постійну роботу, а також працівникам інших організацій, які 
постійно обслуговують об’єкт. 

Пропускні документи

Посвідчення Перепустки

Рис. 3.3 Види пропускних документів на підприємствах

Постійні перепустки можуть поділятися на групи, кількість і при-
значення яких визначаються інструкцією про контрольно-пропускний 
режим. Вони можуть зберігатися у працівників об’єкта або в кабінах на 
КПП. Постійні перепустки осіб, що вибувають з об’єкта на тривалий 
час (відпустка, хвороба, відрядження тощо), зберігаються в бюро пере-
пусток (відділі персоналу), а у разі зберігання їх у кабіні КПП роблять 
відповідну відмітку. При звільненні працівника з роботи його перепустку 
знищують в установленому порядку. 

Тимчасові перепустки видаються особам, що працюють за контр-
актом, тимчасово прибули у відрядження на підприємства, і зберіга-
ються зазвичай на КПП. Термін дії і порядок оформлення тимчасових 
перепусток визначаються інструкцією про контрольно-пропускний 
режим. Тимчасові перепустки можуть бути з фотографією і без неї. 
Без фотографії вони дійсні тільки у разі пред’явлення документа, що 
засвідчує особу.

Для працівників (відвідувачів) Матеріальні

Перепустки

Разові Тимчасові Постійні

Рис. 3.4. Види перепусток
 
Разові перепустки (для відвідувачів і клієнтів) видаються на одну 

особу і лише для разових відвідин підприємства та його підрозділів. 
Вони дійсні за наявності документа, що засвідчує особу. Разові пере-
пустки потрібно періодично змінювати за кольором бланків та іншими 
ознаками. 

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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Разова перепустка, видана водієві транспортного засобу, може бути 
одночасно і разовою перепусткою для транспорту. Вона є дійсною для 
входу на територію об’єкта або його підрозділу протягом певного часу. 

Контроль за відвідувачами підприємства з разовою перепусткою 
здійснюють, роблячи відмітку на зворотному боці перепустки про час 
відвідин і завіряючи підписом особи, що прийняла відвідувача. 

Разову перепустку вилучає на КПП контролер, коли відвідувач вихо-
дить з об’єкта і здає її в бюро перепусток. Про осіб, що не вийшли з об’єкта 
після закінчення терміну дії перепустки, контролер повідомляє начальнико-
ві караулу (черговому по КПП) для вжиття заходів щодо з’ясування причин 
затримання. Прізвища осіб, що відвідали об’єкт за разовою перепусткою, 
записують у спеціальну книгу обліку. 

Разові перепустки дійсні протягом 30 хв від моменту їх видачі до про-
ходу контрольно-пропускного посту (КПП) і протягом 15 хв після відмітки 
про час виходу відвідувача. Відмітку про час виходу робить на зворотному 
боці разової перепустки керівник підрозділу, до якого прибув відвідувач. 

Матеріальні перепустки для вивезення (винесення) товарно-
матеріальних цінностей видає адміністрація підприємства. Термін 
дії перепустки визначається інструкцією про контрольно-пропускний 
режим. Матеріальні перепустки вилучають на КПП і здають у бюро 
перепусток. Їх видають на внесення (винесення) або ввезення (виве-
зення) матеріальних цінностей. За термінами дії вони прирівнюються 
до разових перепусток.

Зразки чинних перепусток мають бути на КПП. 
Устаткування пропускних пунктів. Для дотримання пропускного 

режиму на підприємстві обладную контрольно-пропускні пункти. Їх 
устаткування має забезпечувати необхідну пропускну спроможність 
і можливість ретельно перевіряти перепустку і документи осіб, що 
проходять, оглядати всі види транспорту, вантажі, що провозяться. 
Зокрема, вони повинні: 

• запобігати можливості несанкціонованого проникнення через 
КПП на об’єкт (з об’єкта) людей і транспортних засобів; 

• сприяти скороченню часу на перевірку документів, огляд тран-
спорту і матеріальних цінностей; 

• уникати (зводити до мінімуму) помилок охоронця під час про-
пуску людей і транспорту; 

• дотримувати заходів безпеки охоронця під час огляду тран-
спортних засобів.
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Усі види КПП мають бути обладнані необхідними видами зв’язку 
і сигналізації для виклику резерву охорони. На КПП мають бути вну-
трішній телефон і список телефонів адміністрації підприємства. 

 Для підвищення ефективності служби пропускного режиму нині 
широко застосовують технічні засоби системи обмеження і контролю до-
ступу. Грамотне використання цих систем дає змогу надійно забезпечити 
захист від несанкціонованого доступу не тільки на територію фірми, а й 
у приміщення і на об’єкти обчислювальної техніки, тобто на об’єкти, де 
обробляється конфіденційна інфор-мація. Як видно з рис. 3.5, основними 
елементами системи є: зчитувач, контролер, виконавчий пристрій.

Щодо складніших систем застосовують системи централізовано-
го управління. Вони складаються із комп’ютера (може бути система 
комп’ютерів, об’єднаних у локальну мережу) з широким програмним 
забезпеченням. 

Зчитувач – це пристрій (розміщений у дверях або поряд з дверима), 
призначений для зчитування спеціальної кодової інформації, записаної 
на ідентифікаторі, й передачі цієї інформації у вигляді певного сигналу 
в контролер.

Зчитувач Контролер Виконавчий 
пристрій

Ідентифікатор Система централі-
зованого управління

Рис. 3.5. Структурна схема системи обмеження і контролю доступу

Контролер призначений для приймання та аналізу інформації, пере-
даної зчитувачем, порівняння цієї інформації з еталонною, ухвалення на 
цій основі рішення про допуск відвідувача і видачі сигналу управління 
на виконавчий пристрій та в систему централізованого управління (за 
її наявності). 

Виконавчими пристроями можуть бути електромеханічні (елек-
тромагнітні) замки, а також пристрої керування хвіртками, коморами, 
турнікетами тощо.

Для того щоб відвідувач потрапив на об’єкт (у приміщення), він 
має пред’явити зчитувачеві свій ідентифікатор – пристрій, на який 
записується кодова інформація, що однозначно ідентифікує його влас-
ника (рис. 3.6). 

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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Електронні ключі “Touch Memory” є мікросхемою, розміщенною в 
міцному металевому корпусі. Кодова інформація записується в пам’ять 
цієї схеми. Код з електронного ключа прочитується при його торканні 
до зчитувача. 

Картка із штриховим кодом – це пластина з нанесеними на неї 
смугами чорного кольору (штрихами). Кодова інформація міститься 
в ширині штрихів, що змінюється, і відстані між ними. Код з такої 
картки прочитується оптичним зчитувачем. На магнітну картку кодова 
інформація записується на магнітній смужці. 

Перфорована картка є пластмасовою або металевою пластиною. 
Кодова інформація наноситься на неї у вигляді отворів, розміщених у 
певному порядку. Код з карток прочитується механічним або оптичним 
зчитувачем. 

Електронні ключі

Ідентифікатори

Картки Біометричні

Touch Memory

PIN-код 

Зі штрих-
кодом

Перфо-
рована

Безконтактна

Магнітна

Віганд-
картка

Малюнок 
долоні

Відбиток 
пальця

Маса людини

Голос

Сітківка 
ока

Рис. 3.6. Класифікація ідентифікаторів

Кодова інформація на віганд-картці – це певним чином розміщена 
тонка металева смужка, приклеєна на картці спеціальним клеєм. Інформація 
з картки прочитується електромагнітним зчитувачем. 

Безконтактна картка (Proximity) зберігає кодову інформацію в 
мікросхемі. Кодова інформація з безконтактних карток прочитується 
радіочастотним зчитувачем. 

Останнім часом часто використовують так звані біометричні іден-
тифікатори. Хоча ставлення до них фахівців неоднозначне. Як іденти-
фікаційні ознаки можуть бути використані: 

• візерунок долоні; 
• голос людини; 
• відбиток пальця; 
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• райдужна оболонка ока; 
• маса людини та ін.
Особливе місце серед ідентифікаторів посідають PIN-коди. Носієм ко-

дової інформації є пам’ять людини. Працівник набирає на клавіатурі код 
і таким чином керує виконавчим пристроєм (наприклад замком дверей). 

Використовуючи на практиці О і КД, можна з великою ефектив-
ністю забезпечити пропускний режим як на території фірми, так і в її 
окремому приміщенні, а отже, надійно вирішити проблему захисту 
від несанкціонованого доступу зловмисників в службові приміщення 
фірми, а також проблему несанкціонованого винесення (вивезення) 
матеріальних цінностей фірми. 

Крім того, О і КД дасть змогу ефективно вирішувати завдання захисту 
конфіденційної інформації, що обробляється в деяких приміщеннях фірми. 
Це не тільки підвищить безпеку фірми як об’єкта, а й безпеку відомостей, 
що є комерційною таємницею фірми, а це, у свою чергу, знизить загальні 
витрати на гарантування безпеки фірми. 

Контрольно-пропускні пункти (КПП) для проходження людей. На 
кожному КПП має бути кімната для охоронців, кімната для огляду гро-
мадян, камера схову, гардероб, турнікет з фіксувальними пристроями-
замками. Розміщення приміщень визначено проектами і залежить від 
засобів механізації, автоматизації КПП та особливостей підприємства. 

У контрольно-пропускному залі влаштовують проходи, обладнані 
технічними засобами охорони і фізичними бар’єрами. У комплекті 
устаткування, як правило є: 

• засоби механізації, автоматизації системи контролю доступу; 
• фізичні бар’єри (огорожі, турнікети, хвіртки); 
• основне і резервне освітлення; 
• засоби зв’язку і сигналізації; 
• системи відеоконтролю. 
Як засоби контролю доступу можуть бути використані різні турні-

кети. Вони призначені для керування потоками людей і регулювання їх 
входу (виходу). Останнім часом найбільшого поширення набули електро-
механічні турнікети. На відміну від громіздких і незручних механічних, 
ними легко керувати з пульта охоронця, вони можуть працювати у складі 
автоматизованої системи контролю доступу. 

Вибираючи турнікети, потрібно зважати на те, що вони бувають 
“нормально відкриті” і “нормально закриті”. “Нормально відкриті” 

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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турнікети (наприклад, розсувні, які донедавна були встановлені в 
російському метро) у світовій практиці використовують зрідка. Вони 
можуть вдарити людину, що проходить, і не дають змоги здійснювати 
ефективний контроль. 

Для здійснення надійного контролю використовують здебільшого 
“нормально закриті” турнікети: роторні турнікети-вертушки, турнікети-
тріподи і хвіртки. 

Роторні турнікети-вертушки застосовують у випадках, коли по-
трібно повністю перекрити зону проходу. Вони можуть бути різними за 
висотою – від поясних до турнікетів на повний зріст, які конструктивно 
подібні до дверей, що обертаються. 

Турнікети-триподи з трьома планками, що перегороджують вхід, 
є одним із найбільш оптимальних засобів для здійснення контролю 
санкціонованого проходження. Вони мають сучасний вигляд, легко 
вмонтовуються, дають змогу здійснювати ефективний контроль доступу, 
оскільки розділяють потік людей поодинці, забезпечуючи при цьому 
високу пропускну спроможність. Триподи можна застосовувати в про-
хідних електронних системах, зокрема за великого потоку людей. Для 
запобігання можливості підлізти під планки турнікета або перестриб-
нути через них на турніку рекомендується встановлювати спеціальні 
датчики, які спрацьовують у разі спроби несанкціонованого проходу. 

Хвіртки застосовують для керування потоками людей, організації 
вільного проходу в один бік (на вхід або вихід) і заборони проходу в 
інший. Хвіртки широко використовують у магазинах, аеропортах, на 
вокзалах. Застосування хвірток для контролю доступу неефективне. Це 
пов’язано з тим, що хвіртки не розділяють потік людей, оскільки після 
відкриття хвіртки через неї можуть пройти кілька осіб. Хвіртки можна 
встановлювати для організації вільного виходу, тоді як контроль входу 
довіряють триподам або вертушкам. 

Транспортні КПП. До складу транспортного КПП входить огля-
довий майданчик і службові приміщення. Оглядовий майданчик при-
значений для розміщення автомобілів під час їх огляду. Його можна 
обладнати як на території підприємства, так і за її межами або на те-
риторії, що безпосередньо прилягає до КПП. Оглядовий майданчик: 

• має достатню площу для розміщення транспорту, що обсте-
жується, технічні засоби для забезпечення нормальних умов 
роботи охоронця; 

• запобігає можливості несанкціонованого проникнення на об’єкт 
(з об’єкта) людей і транспортних засобів; 

тЕма 3. служба бЕзпЕки Фірми  (підприємства, організаЦі, установи)
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• забезпечує за встановленої інтенсивності руху у будь-який час 
доби і року огляд автомобільного транспорту і вантажів, що 
перевозяться; 

• ізольований від інших споруд, що не стосуються охорони об’єкта 
і устаткування КПП; 

• гарантує безпеку охоронця під час виконання ним своїх 
обов’язків. 

Розміри оглядового майданчика залежать від габаритів транспорту і 
вантажів, що перевозяться: довжина – 10–12, ширина – 5–6 м. 

На території, відведеній для обладнання оглядового майданчика, 
проводять планування місцевості з таким розрахунком, щоб на ній не 
затримувалися дощові й талі води. Їх поперечний ухил має становити 
не менш як 2° від місця перебування охоронця у напрямі її бічних сторін 
(перпендикулярно проїжджій частині). Поверхню оглядового майданчика 
покривають бетоном або асфальтом. На проїжджій частині майданчика 
виділяють місце зупинки транспорту для огляду, обмежене двома лініями 
“СТОП”, що зроблені білою фарбою. 

Перед в’їздом на оглядовий майданчик із зовнішнього боку основних 
і допоміжних воріт (шлагбауму), не ближче за 3 м від них, так само на-
носять поперечну лінію і напис “СТОП”. Для гарантування безпеки руху 
транспорту не менш ніж за 100 м від воріт праворуч або над дорогою 
встановлюють вказівний знак “Рух в один ряд”, а за 50 м від воріт – знак 
обмеження швидкості до 5 км/год. 

Транспортні КПП можуть мати світлофори, ваги для зважування ав-
томобілів, оглядову яму або естакаду для огляду вантажів, механізованні 
пристрої для автоматичного відкриття і закриття воріт з фіксаторами. 

Оглядові майданчики за периметром обладнують фізичними бар’єрами 
і рубежем сигналізації. Зазвичай роблять огорожу з металевої сітки або 
декоративних грат до 2,5 м заввишки. На майданчику обладнують основні 
й допоміжні механізовані ворота. Основні ворота встановлюють на лінії 
основної огорожі об’єкта, а допоміжні – на протилежному боці оглядового 
майданчика. Замість воріт можна встановити механізовані шлагбауми. На 
автомобільних КПП використовують ворота з обмеженням і без обмежен-
ня габаритів за висотою. За конструкцією вони можуть бути орними або 
розсувними (висувними). Орні ворота обладнані фіксаторами. 

Для регулювання руху транспорту, що проходить через проїзди огля-
дових майданчиків КПП, можна застосовувати двосекційні світлофори 
з лінзами червоного і зеленого кольору. До складу електромеханічного 
устаткування КПП для автомобільного транспорту зазвичай належать: 

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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• електродвигуни, привід воріт; 
• вимикачі автоматичного вимкнення електродвигунів за повністю 

закритих і відкритих стулок воріт; 
• магнітні пускачі електродвигунів; 
• електроустаткування світлофорів; 
• кабельні, силові лінії. 
Розподільний щит (щит керування) може бути встановлений у при-

міщенні КПП, а за відсутності будівлі КПП – у спеціальній металевій 
шафі безпосередньо на оглядовому майданчику. 

Допуск на територію підприємства працівників, відвідувачів, 
транспортних засобів. Прохід працівників і відвідувачів на територію 
об’єкта, в окремі підрозділи і назад здійснюється через контрольно-
пропускні пункти за встановленими на об’єкті перепустками – осно-
вними документами, що дають право на прохід. 

У неробочий час, вихідні і святкові дні допуск працівників на об’єкт 
має бути обмеженим – за попередніми заявками (списками) від ке-
рівників підрозділів, що завізовані начальником служби безпеки, з 
пред’явленням постійної перепустки. На підприємствах зі змінним 
режимом роботи до перепустки можуть бути додані спеціальні вкладки 
змінності. 

Чергові спеціальних служб об’єкта (електрики, сантехніки, праців-
ники зв’язку та ін.), що працюють позмінно, допускаються на терито-
рію об’єкта в неробочий час, у вихідні і святкові дні за списками, що 
підписані начальниками відповідних служб і затверджені начальником 
служби безпеки. 

Відповідно до чинного законодавства і рішення адміністрації окремі 
категорії осіб користуються правом проходу на об’єкт без перепустки за 
пред’явлення службового посвідчення. До них належать: 

• працівники прокуратури; 
• працівники міліції за територіальністю; 
• інспектори праці, котлонагляду, енергонагляду за терито-

ріальністю; 
• посадові особи і окремі категорії працівників санітарно-

епідемічної служби органів охорона здоров’я, що здійснюють 
санітарний нагляд. 

Категорії осіб, що мають право пройти на об’єкт без перепустки (за 
службовими посвідченнями), мають бути чітко зазначені в інструкції 
про контрольно-пропускний режим. 

тЕма 3. служба бЕзпЕки Фірми  (підприємства, організаЦі, установи)
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Для забезпечення пропускного режиму на території об’єкта і в його 
структурних підрозділах наказом директора підприємства затверджу-
ється перелік підрозділів (приміщень), що мають певні категорії. У цих 
приміщеннях установлюють спеціальний режим і підвищену відпові-
дальність за його дотримання працівниками цих підрозділів. Допуск у 
ці приміщення можливий суворо за списком, що узгоджений із службою 
безпеки. Приймання відвідувачів сторонніх організацій і підприємств, 
як правило, максимально обмежується. У всіх приміщеннях таких під-
розділів мають бути вивішені списки працівників, що мають допуск. 
Всі приміщення після закінчення робіт оглядають чергові по підрозді-
лах і особи, відповідальні за їх протипожежний стан. Після закінчення 
робочого дня ці приміщення закривають на замок, опечатують і здають 
під охорону. 

Представник охорони перевіряє сигналізацію у присутності праців-
ників, що здають приміщення. Ключі від цих приміщень в опечатаних 
пеналах здають під розписку начальникові караулу. 

Отримують ключі до приміщень, обладнаних охоронною сиг-
налізацією, особи, що мають право доступу до цих приміщень з 
пред’явленням постійної перепустки. Списки осіб, що мають право 
відкривати (закривати) зазначені приміщення, із вказівкою номе-
рів карток, якими опечатуються приміщення, і номерів службових 
телефонів, підписує начальник підрозділу, затверджує начальник 
служби безпеки. 

Усіх осіб, що намагаються пройти через КПП без пред’явлення 
перепустки, за чужою або неправильно оформленою перепусткою, 
пронести на об’єкт (з об’єкта) заборонені предмети, затримують і пе-
редають працівникам служби безпеки підприємства. Про кожний факт 
затримання начальник караулу або черговий по об’єкту складає служ-
бову записку про порушення пропускного режиму. 

Допуск на територію (з території) підприємства транспортних засо-
бів, що належать підприємству, можливий за пред’явлення водієм осо-
бистої перепустки зі спеціальним шифром або транспортної перепустки 
і дорожнього листка. Вантажників і осіб, що супроводжують транспорт, 
пропускають через КПП на загальних підставах. 

Усі транспортні засоби під час проїзду через КПП потрібно огляда-
ти. В’їзд і стоянка на території підприємства транспорту, що належить 
його працівникам на правах особистої власності, можливі за спеціаль-
ними списками. 

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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Автомашини сторонніх організацій, що прибули з вантажем на 
адресу підприємства в робочий час, допускаються на територію за 
службовими записками з оглядом на транспортному КПП. 

Залізничний транспорт і бригади, що його обслуговують, про-
пускають на підприємство за перепустками встановленого зразка, за 
списками або іншими документами , що визначені інструкцією про 
пропускний режим. 

Опломбовані вагони і контейнери пропускають через КПП після їх зо-
внішнього огляду, якщо відтиски пломб відповідають відтискам у супровід-
них документах або накладних. У разі невідповідності відтисків, виявлення 
проломів вагона (контейнера) або обриву пломби вагон (контейнер) роз-
кривають і оглядають у присутності представників адміністрації і залізниці. 

Вивезення (винесення) готової продукції та інших матеріальних 
цінностей з території об’єкта можливі за матеріальними перепустками 
встановленого зразка. 

Усі документи на матеріальні цінності, що вивозяться (виносять-
ся) з підприємства, реєструються в бюро перепусток у книзі обліку і 
передаються в бухгалтерію. 

Документи на вивезення (винесення) матеріальних цінностей ма-
ють бути виписані тільки на ту кількість вантажу (місць, ваги тощо), 
яка може бути вивезена (винесена) одночасно, і дійсні тільки на дату, 
вказану в дозвільному документі. 

Будівельні й деревні відходи, макулатуру, металобрухт, металеву 
стружку рекомендується вивозити з території підприємства як матері-
альні цінності. Вивезення з території об’єкта різного сміття, землі і снігу 
можливе без оформлення документів, але з обов’язковою реєстрацією 
на транспортному КПП. 

Отже, система контрольно-пропускного режиму нерозривно пов’язана 
з гарантуванням безпеки підприємства. Будь-яка система безпеки об’єкта 
від загроз, пов’язаних з діями людини, техногенних або природних сил 
повинна мати систему ідентифікації за принципом “свій – чужий” або за 
рівнем доступу для захисту як об’єкта від проникнення сторонніх осіб, 
так і людини від небезпечних чинників, якщо вони є на об’єкті. 

Установлюючи і забезпечуючи порядок переміщення персона-
лу і відвідувачів на території підприємства, система контрольно-
пропускного режиму вирішує питання не тільки безпеки підприємства, 
а й раціональної організації праці. 
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Організаційно-адміністративні заходи та інженерно-технічні рішення 
в системі контрольно-пропускного контролю не можуть здійснюватися 
без зв’язку з іншими елементами системи безпеки об’єкта і повинні в 
неї вписуватися. Саме тому системи контролю доступу є обов’язковою 
структурою інтегрованих систем безпеки. 

Враховуючи роль і місце контрольно-пропускного режиму в системі 
безпеки, слід застосовувати комплексний підхід до розроблення заходів 
обмеження доступу. 

Вирішуючи завдання протидії тій чи іншій загрозі, розглядають у 
сукупності всі елементи системи:

• дії підрозділів охорони;
• технічні рішення;
• організаційно-адміністративні заходи.
Застосування комплексного підходу на етапі розроблення системи 

контрольно-пропускного режиму дає змогу уникнути зайвих витрат часу 
і ресурсів при створенні інтегрованої системи безпеки підприємства. 

Створення інтегрованої системи безпеки потребує значних витрат. 
Проте, якщо уважно оцінити всі негативні чинники впливу на діяльність 
підприємства, ці витрати не здаються такими великими, оскільки за-
безпечують стійкий економічний розвиток підприємства і зводять до 
мінімуму можливі втрати. До того ж, процес створення інтегрованої 
системи безпеки може бути розтягнутий у часі з урахуванням матері-
альних можливостей підприємства та умов його діяльності на ринку. 

3.3.5.3. Діяльність служби безпеки із гарантування 
внутрішньооб’єктного режиму та робота з представниками 

сторонніх організацій
Внутрішньооб’єктний режим – це встановлений на фірмі порядок 

виконання правил внутрішнього трудового розпорядку щодо гаранту-
вання економічної безпеки, збереження матеріальних засобів і захисту 
конфіденційної інформації.

Вимогами до внутрішньооб’єктного режиму такі:
• установлення чіткого розпорядку робочого часу;
• суворе дотримання працівниками фірми правил економічної та 

інформаційної безпеки, правил протипожежної і протиаварійної 
безпеки і техніки безпеки;
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• установлення порядку приймання і роботи з відвідувачами сто-
ронніх організацій;

• обладнання фірми технічними засобами забезпечення вироб-
ничої діяльності (зв’язок, автоматизація, охоронна і пожежна 
сигналізація , замки, огорожі та ін.);

• порядок здавання і приймання приміщень під охорону;
• порядок ведення телефонних, факсових і телекомунікаційних обмінів 

інформацією з дотриманням режиму конфіденційності та економії.
Робота з представниками сторонніх організацій здійснюється так:
• фахівець, що приймає цих представників, напередодні подає 

заявку до канцелярії, зазначаючи П.І.Б. тих, що прибуває, їх 
місця роботи і час передбачуваного прибуття;

• у день прибуття запрошених канцелярія фіксує їх в журналі 
обліку відвідувачів і запрошує фахівця фірми;

• фахівець зустрічає прибулих, одержує в канцелярії ключі від 
кімнати переговорів і супроводжує туди відвідувачів. Забороня-
ється приймання представників сторонніх організацій в інших 
приміщеннях офісу без спеціального на те дозволу директора 
або його заступника;

• у процесі роботи потрібно щільно зачиняти і зашторювати вікна;
• після закінчення роботи з відвідувачами фахівець, що приймав 

їх, проводжає до виходу з офісу і робить у журналі обліку відвід-
увачів відповідні помітки про час виходу. Під час перебування 
відвідувачів на фірмі фахівець зобов’язаний контролювати їх 
дії. Після завершення зустрічі він закриває кімнату переговорів 
і здає ключі від неї в канцелярію.

3.3.5.4. Охоронна діяльність служби безпеки підприємства
Основними напрямами охоронної діяльності служби безпеки є:
• захист життя і здоров’я громадян;
• охорона майна власників, зокрема під час його транспортування;
• проектування, монтаж і експлуатаційне обслуговування засобів 

охоронно-пожежної сигналізації.
Кожний із зазначених напрямів має свої особливості при гаранту-

ванні безпеки конкретного об’єкта захисту. 
Об’єктами охорони є: стаціонарні об’єкти; рухомі об’єкти; персонал; 

грошові кошти; цінні папери та інші цінності.
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Напрями охоронної діяльності наведена на рис.3.7.

Охоронна діяльність

Не вирішується
суміщення охоронної 

діяльності з державною 
службою або виборною 

посадою 

Види послуг
1. Захист життя і здоров’я 

громадян
2. Охорона майна власників, 

у тому числі під час тран-
спортування

3. Проектування, монтаж 
і експлуатаційне обслуго-
вування засобів охоронно-

пожежної сигналізації
4. Консультування і підго-

товка 
5. Забезпечення порядку в 

місцях проведення масових 
заходів

Вирішується
1. Озброєна охорона життя і 

майна власників
2. Використання технічних 

та інших засобів, що не 
заподіюють шкоди життю і 
здоров’ю громадян і навко-

лишньому середовищу
3. Використання радіо- і 

телефонного зв’язку
4. Використання зброї і спе-

ціальних засобів

Рис. 3.7. Структура охоронної діяльності 

Охоронці. Адміністрація зрідка розглядає охоронний персонал як 
складову частину служби безпеки. Охоронці стають такою складовою, 
коли керівництво добре розуміє завдання, складність і ступінь надій-
ності її функціональних елементів і чітко уявляє собі роль охорони 
персоналу в роботі всього комплексу безпеки.

Завдання і діяльність охорони спрямовані передусім на виконання 
охоронних функцій. Охоронці при цьому повинні вміти абстрактно 
мислити, імпровізувати, бути ініціативними, виявляти імовірнісний 
підхід до подій, тобто охоронець повинен розвивати в собі інтелект, 
розсудливість, гнучкість мислення, фізичну силу, чуття, стриманість 
та ін. Ці якості мають виявлятися за будь-яких форм його діяльності:

• під час внутрішнього і зовнішнього патрулювання;
• у процесі контролю за проходом і проїздом персоналу;
• під час спостереження;
• при проведенні розслідування;
• у процесі нагляду за діяльністю персоналу і відвідувачів;
• при підготовці доповідей, довідок та інших документів;
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• під час переслідування і затримання злочинців і порушників;
• при супроводі людей і вантажів та ін.
Охоронцям забороняється:
• приховувати від правоохоронних органів факти підготовлюваних 

або вчинених злочинів, що стали відомі їм;
• видавати себе за працівників правоохоронних органів;
• збирати відомості про особисте життя, політичні та релігійні 

переконання певних осіб;
• здійснювати відео- і аудіозаписи, фото- та кінознімання в служ-

бових приміщеннях без письмової згоди на те відповідних по-
садових осіб; досліджувати елементи, що відображають харак-
тер діяльності, форму власності, стан режиму охорони, обсяг 
товарно-матеріальних цінностей, що є на об’єкті, і т.ін.

Друга група завдань режиму охорони об’єкта вирішується сво-
єчасним виявленням ознак підготовленого посягання з подальшою 
його реалізацією заздалегідь підготовленими силами і засобами. Як 
правило, подібний захід (операцію) слід проводити у взаємодії з праців-
никами органів внутрішніх справ, які матимуть можливість своєчасно 
зафіксувати сліди злочинної діяльності. У випадках, коли час початку 
посягання важко передбачити, іноді є сенс спровокувати злочинців до 
початку своєї дії. Це може бути досягнуто за допомогою дезінформації 
кримінальних елементів про час і місце завезення цінних вантажів, 
великої суми грошей тощо.

В організації охорони об’єкта служба безпеки має передбачити в 
переліку службових обов’язків охоронців варіанти їхніх дій на випадок 
виникнення на об’єкті дій, що передбачають замах на права і свободи 
громадян; протистояти діям, що ставлять під загрозу життя, здоров’я, 
честь, гідність і майно громадян; забороняти передавати свою ліцензію 
для користування іншими особами.

Охорона грошових коштів. Безпеку грошових коштів потрібно 
гарантувати на всіх етапах: отримання (здавання) в банку, транспор-
тування, тимчасове зберігання в касі – видача (приймання). Кожна із 
цих ситуацій потребує спеціальних знань і умінь, професіоналізму та 
передбачливості.

Гарантування безпеки грошових коштів на фірмі, зокрема в бан-
ківській установі. Згідно із законодавством України, відповідальність 
за безпеку касових операцій покладається на керівника фірми. У своїх 
діях він має керуватися “Єдиними вимогами з технічної оснащеності 
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і устаткування сигналізацією приміщень каси і підприємства”. У них, 
зокрема, зазначено, що для забезпечення надійного збереження на-
явних грошових коштів і цінностей приміщення каси має відповідати 
таким вимогам:

• бути ізольованим від інших службових приміщень;
• мати капітальні стіни, міцні перекриття підлоги і стелі;
• мати сейф (металеві шафи) для зберігання грошей і цінностей, 

обов’язково міцно прикріплений до будівельних конструкцій;
• двері, вікна, вентиляційні шахти мають бути обладнані надійними 

засобами, що запобігають проникненню в приміщення.
Організаційно приміщення каси повинні мати кілька рубежів охо-

рони, як мінімум – два, а також засоби охоронно-пожежної сигналізації.
Транспортування грошей і цінностей. На особливу небезпеку 

фінансові кошти наражаються під час їх перевезення, яке має здійснюва-
тися тільки на спеціально обладнаних автомобілях. Автотранспорт для 
перевезення грошей і цінностей повинен відповідати таким вимогам:

• мати закриті або спеціальні кузови (броньований захист кузова, 
внутрішні металеві віконниці на вікнах або металеві жалюзі 
тощо);

• мати поліпшені ходові характеристики;
• мати засоби сигналізації, радіозв’язку і взаємозв’язку між ка-

біною водія і кузовом;
• у кузові для перевезення грошей мають бути достатнє освітлен-

ня, обігрівальні пристрої;
• двері кабіни водія і кузова повинні мати спеціальні внутрішні 

замки.
Для перевезення грошей і цінностей оренда стороннього транспор-

ту забороняється. Під час інкасації забороняється присутність і проїзд 
сторонніх осіб у спеціальному автомобілі. Якщо потрібно надати допо-
могу постраждалим, інкасатори зобов’язані зв’язатися по радіостанції 
з черговим і повідомити про подію на шляху проходження. При цьому 
зупинятися інкасаторська машина не має права.

Сумку із грошовою виручкою приймає інкасатор-складальник в ізо-
льованих приміщеннях. За процесом передавання сумки інкасаторові 
не повинні мати можливості спостерігати не тільки сторонні особи, а й 
працівники фірми, не пов’язані з грошовими операціями.

На шляху руху інкасаторської автомашини до об’єкта інкасації, а 
також на шляху руху інкасатора-складальника не повинно бути:
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• близько прилеглих до маршруту криміногенних об’єктів;
• темних коридорів;
• неосвітлених дворів;
Інкасатор-складальник не має права проходити через суміжні ор-

ганізації, які не стосуються об’єкта, що інкасується; 
Обов’язково має бути зручна стоянка для автомобіля інкасаторів.
Важливим правилом безпеки інкасації є обов’язок представника фірми 

зустрічати інкасатора з грошима і цінностями при виході його з автомобіля 
і проводжати до машини, коли він збирає сумки з виручкою. При супроводі 
інкасатора з грошима і цінностями допомога полягає тільки у присутності 
представника (охоронця) на випадок нападу. Сумки з грошима і ціннос-
тями перед здаванням або після приймання інкасатор повинен нести сам.

Час інкасації, послідовність об’їзду об’єктів, що інкасуються, і марш-
рут інкасаторського автомобіля повинні зберігатися в таємниці. Для забез-
печення безпеки вантажу і осіб, що його супроводжують, маршрути і час 
транспортування потрібно періодично змінювати. Оптимальною є така 
організація операцій, за якої водій автомобіля дізнається про майбутній 
маршрут руху і одержання грошей тільки під час приймання вантажу 
або навіть під час руху автомобілів.

Інкасацію грошових коштів зазвичай здійснює відділ інкасації.
Відділ інкасації. Це структурний підрозділ служби безпеки. Його 

очолює начальник відділу, що підпорядковується начальникові служ-
би безпеки та його заступникові. До складу відділу належать кілька 
маршрутних груп і група внутрішньої інкасації.

У складі кожної маршрутної групи є: старший інкасатор, інкасатор 
і водій. Група внутрішньої інкасації складається із старшого інкасатора 
і двох інкасаторів.

Особовий склад відділу інкасації безпосередньо підпорядкований 
начальникові відділу та його заступникові.

На відділ покладаються такі завдання:
• збирання грошової виручки безпосередньо на підприємствах і в 

організаціях, з якими банк уклав договори на інкасацію грошової 
виручки, доставка і здавання її в касу банку;

• виконання за дорученням керівництва банку завдань з пере-
везення грошей і інших цінностей;

• доставка клієнтам заздалегідь підготовлених за їхніми заявками 
грошових сум та їх здавання у встановленому порядку в касу 
клієнта.
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Особовий склад відділу інкасації комплектується з охоронців, здат-
них виконувати обов’язки інкасатора або водія спеціального транспорт-
ного засобу, на якому перевозяться цінності.

Працівники інкасації несуть матеріальну відповідальність за збе-
реження грошей та інших цінностей, прийнятих ними для доставки за 
призначенням. У разі втрати або розкрадання цінностей матеріальна 
відповідальність та відшкодування заподіяного збитку покладається 
солідарно на всіх членів бригади, відповідальних за доставку ціннос-
тей. З членами бригади укладають договір про колективну (бригадну) 
матеріальну відповідальність.

Начальник відділу інкасації здійснює керівництво роботою відділу 
інкасації і є прямим начальником усього особового складу відділу. Він 
безпосередньо підпорядкований начальникові служби безпеки та його 
заступникові.

Начальник відділу інкасації відповідає за:
• забезпечення безперебійної інкасації і перевезення грошей від-

повідно до договорів і точне виконання розпоряджень керівни-
цтва на перевезення грошей і цінностей;

• розроблення маршрутів і графіків заїздів інкасаторів на підпри-
ємства і в організації, складання явочних карток підприємств 
і організацій;

• формування бригад інкасаторів для інкасації грошової виручки 
і перевезення грошей і цінностей;

• проведення періодичних перевірок дотримання інкасаторами 
правил роботи з цінностями;

• забезпечення збереження спеціальних засобів, зброї і боєприпасів, 
що є в користуванні особового складу відділу;

• якість професійної підготовки інкасаторського складу.
Він зобов’язаний:
• керуватися у своїй діяльності вимогами чинного законодавства, 

знати законодавство, статут, нормативні документи з касової 
роботи, касового обслуговування і роботи інкасації, порядок 
зберігання і використання зброї і спеціальних засобів, а також 
вимоги положення про службу безпеки;

• систематично контролювати виконання працівниками інка-
сації правил збирання і перевезення грошових сум та інших 
цінностей;
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• вживати негайних заходів із забезпечення збереження ввіреного 
майна власника, організувати усунення протиправних посягань 
на нього, на здоров’я і життя громадян та особового складу 
служби безпеки; про всі такі посягання та їх наслідки негайно 
повідомляти своєму безпосередньому начальникові;

• про всі випадки застосування вогнепальної зброї особовим скла-
дом відділу негайно повідомляти начальнику служби безпеки;

• організувати у відділі необхідне матеріальне забезпечення і справ-
ну роботу технічних засобів для перевезення і захисту цінностей;

• керувати підготовкою, перепідготовкою (підвищенням кваліфі-
кації) особового складу відділу;

• організовувати в порядку, визначеному Міністерством внутріш-
ніх справ, періодичну перевірку інкасаторського складу на їх 
придатність до дій, пов’язаних із застосуванням спеціальних 
засобів і вогнепальної зброї;

• здійснювати взаємодію з кадровими і фінансовими органами 
підприємства з питань визначення трудового стажу для праців-
ників відділу, стажу для нарахування допомоги з державного 
соціального страхування, обов’язковості страхування на випадок 
загибелі, каліцтва чи іншого пошкодження здоров’я у зв’язку 
охоронних дій;

• контролювати терміни дії ліцензій на працівників відділу і себе 
особисто, вжити своєчасних заходів для їх продовження;

• організувати облік і забезпечити надійне збереження зброї, бо-
єприпасів і спеціальних засобів;

• здійснювати контроль за порядком обліку, зберігання, носіння 
і перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних 
засобів;

• за розпорядженням начальника служби безпеки проводити служ-
бове розслідування кожного випадку недостачі, псування, над-
лишків спеціальних засобів, вогнепальної зброї та боєприпасів;

• розробляти і вносити керівництву служби безпеки банку про-
позиції щодо вдосконалення і підвищення ефективності роботи 
відділу;

• вести документацію відділу, передбачену нормативними до-
кументами, складати встановлену звітність.

Інкасатор – це посадова особа, що приймає гроші від організації 
для здавання їх у банк. Він забезпечує:
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• доставку виручки торговельних організацій до банківської уста-
нови;

• доставку грошової виручки з торгових точок комерційної струк-
тури в її офіс для подальшого здавання в банк;

• доставку грошей з банку в офіс фірми для подальшої виплати 
заробітної плати працівникам;

• перевезення грошей з банку в місце придбання товару, під 
купівлю якого взято банківський кредит, та інші дії валютно-
фінансового обороту.

У процесі виконання своїх функціональних обов’язків інкасаторові 
забороняється:

• здійснювати дії, не пов’язані з інкасацією і перевезенням цін-
ностей;

• вести розмови зі сторонніми особами під час зупинки автомобіля 
або відходити від автомобіля;

• передавати по радіостанції відомості, що відрізняються від переліку 
відомостей, дозволених для відкритого передавання;

• купувати товари і продукти, а також користуватися іншими по-
слугами в обслуговуваних організаціях;

• залишати ввірені цінності без особистого нагляду;
• допускати сторонніх осіб до перебування чи проїзду в спеці-

альному автомобілі;
• приймати до виконання розпорядження, що не відповідають 

установленим правилам інкасації і перевезення цінностей.
Табельну зброю інкасатори застосовують:
• для захисту грошових коштів, що інкасуються або перевозяться, 

і цінностей;
• для запобігання нападові злочинців, коли життю інкасатора 

загрожує небезпека;
• для затримання злочинців, що вчинили напад на працівників 

інкасації або цінності та об’єкти, які вони охороняли.
Після застосування зброї:
• інкасатор повідомляє про це черговому по інкасації і черговому 

територіального органу внутрішніх справ;
• до прибуття на місце події працівників банку і міліції інкасатори 

залишаються на місці і забезпечують збереження цінностей.
Працівникам служби інкасації забороняється застосовувати вогне-

пальну зброю у таких випадках:
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• на багатолюдних вулицях, площах та в інших громадських міс-
цях, де внаслідок пострілу можуть постраждати сторонні особи;

• щодо жінок і неповнолітніх, за винятком випадків озброєного 
нападу з їх боку;

• стосовно громадян з дітьми.
Гарантування безпеки персоналу. Особиста безпека персоналу, 

зокрема головних посадових осіб фірми, передбачає:
• охорону з використанням охоронців;
• власну безпеку особи, що виявляється у фізичній готовності до 

відбиття злочинних дій, психологічній готовності до сприйняття 
критичних умов реагування на них;

• використання засобів власної безпеки, дозволених для викорис-
тання в особистих інтересах відповідними законами.

Особисту безпеку можуть гарантувати особисті охоронці, що поряд 
з високими моральними якостями уміють володіти собою в критичних 
ситуаціях, здатні швидко й рішуче діяти за будь-яких обставин. Вони 
мають бути добре розвинені фізично, психологічно сумісними з особою, 
що охороняється, і членами його сім’ї та професійно підготовленими 
до цієї роботи.

3.3.5.5. Організація взаємодії з правоохоронними органами 
щодо гарантування безпеки бізнесу

Якою б узгодженою не була самоорганізація безпеки підприєм-
ницької організації, вона не забезпечить запобігання злочинним по-
сяганням без взаємодії з відповідними правоохоронними органами і 
насамперед з міліцією.

Організаційно-правовою основою такої взаємодії є:
• конституційні принципи рівності захисту всіх форм власності;
• закони України про міліцію, про оперативно-розшукову діяльність, 

про прокуратуру та інші нормативно-правові акти;
• угода між МВС України і асоціаціями та громадськими 

об’єднаннями підприємців, споживачів, охоронних підприємств 
і детективних агентств про взаємодію в галузі гарантування 
безпеки і боротьби зі злочинністю.

Метою співпраці є запобігання злочинним посяганням на персонал 
комерційних підприємств та розкриття їх цінності.

Пріоритетними напрямами взаємодії підприємства і тери-
торіального органу внутрішніх справ мають бути:
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Обмін інформацією:
• про факти (способи) розкрадань грошових коштів з викорис-

танням підроблених банківських документів, кредитних карток, 
інших документів;

• про фізичних осіб, що працюють у комерційних підприємствах, 
підозрюваних у скоєнні злочинів.

Розроблення сумісних заходів:
• протидії передбачуваним (реальним) кримінальним проявам, за-

грозам убивства або тяжких тілесних ушкоджень, знищенню май-
на підприємств, їх керівників, співробітників та членів їх сімей;

• із технічної оснащеності засобами сигналізації об’єктів;
• зі створення так званої “гарячої лінії” між службами безпеки і 

територіальними органами внутрішніх справ;
• участь у формуванні централізованого, регіонального банку 

даних про підприємства різних форм власності, недобросовісних 
учасників ділових операцій, кримінальних авторитетів та ін.

Робота з підбору, розстановки, професійної, спеціальної підготовки 
персоналу служби безпеки:

• здійснення сумісної перевірки кандидатур на роботу в службу 
безпеки з використанням інформаційних можливостей органів 
внутрішніх справ, відомостей про судимість та ін.;

• сумісне розроблення і введення правил про відповідальність 
персоналу за протиправне використання або розголошування 
комерційної таємниці;

• використання допомоги міліції в навчанні і підвищенні квалі-
фікації кадрів служби безпеки.

Здійснення міліцією оперативно-розшукової роботи щодо поданих 
службою безпеки неспростовних матеріалів про злочинні дії працівника, 
що сховався, або іншої особи. Служби безпеки фірм, компаній, органі-
зацій координують свою діяльність і взаємодіють між собою на основі 
укладеного договору. Координація і взаємодія між ними полягають в:

• обміні оперативною інформацією;
• сумісному аналізі;
• сумісному плануванні з окремих питань і напрямів діяль-ності;
• взаємному використанні наявних сил і засобів;
• сумісному проведенні відкритих і закритих заходів оператив-

ного характеру.
Взаємодія служб безпеки фірми, компанії з державними право-

охоронними органами є дуже серйозною і значною мірою ще не до 
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кінця законодавчо розв’язаною проблемою. Тому досі в діяльності цих 
органів і підприємницьких компаній існує чимало проблем і навіть 
суперечностей. Це нерідко призводить до незахищеності підприємців 
перед неправомірними діями працівників міліції та контрольних ор-
ганів і навіть до порушення їх прав і свобод як громадян і власників.

Багато підприємців мають негативний досвід спілкування з праців-
никами міліції. Зневага правами громадянина, образи, рукоприкладство, 
необґрунтовані звинувачення, на жаль, не такі вже й рідкісні в практиці 
правоохоронних органів. Причин тому кілька. Головні – це традиції, що 
історично склалися, низька правова культура суспільства в цілому. Зловжи-
вання працівників правоохоронних органів – біда всіх країн світу, щоправда, 
обсяги і види зловживань різні і не скрізь однаково з ними ведуть боротьбу.

Є кілька нескладних правил, якими слід користуватися:
• не вважайте працівника міліції дурнішим за вас;
• краще за все не вигадуйте (все, що сказали, можна перевірити). 

Якщо не бажаєте відповідати на запитання або боїтеся зашкодити 
своєю відповіддю, скажіть “не знаю”, “не пам’ятаю”;

• поводьтеся природно (наскільки це можливо в подібній ситуа-
ції), говоріть виразно, прагніть дивитися співробітникові міліції 
в очі, не вертіть у руках якісь предмети, не стукайте кулаками в 
груди і т. ін.;

• не намагайтеся тиснути на працівника міліції своїми зв’язками 
і знайомствами, особливо якщо немає впевненості в їх ефектив-
ності. Повірте, що він чує подібне щодня по кілька разів і не 
повірить вам на слово;

• не чиніть опору, оскільки у співробітника міліції виникає цілком 
законне право на застосування сили, і тоді, навіть за найспри-
ятливішого результату, струс мозку вам забезпечений;

• все, що вам дають підписувати, спочатку дуже уважно прочитай-
те. Якщо написане не відповідає тому, що ви говорили, зробіть 
письмові зауваження і лише після цього підписуйте документ;

• якщо у вас почалися неприємності з міліцією, краще найняти 
захисника. Це дорого, але зазвичай виправдовує себе;

• не треба розповідати міліціонерові про те, що “всі так роблять”, 
“хай у начальника голова болить, а ми прості люди” і т.ін. 

Приводами і підставою для відкриття кримінальної справи є:
• заяви (повідомлення) підприємств, установ, організацій, по-

садовців і громадян;
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• повідомлення посадовців і громадян, що затримали злочинця;
• явка з повинною; 
• публікація в пресі;
• безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором 

або судом ознак злочину.
Проте сама по собі заява або повідомлення автоматично не перерос-

тає в кримінальну справу. За викладеними в них фактами проводиться 
перевірка, і лише на підставі зібраних матеріалів слідчий визначає 
злочин і залежно від результатів ухвалює рішення.

Підстави припинення кримінальної справи: 
• відсутність факту злочину (встановлено, що факту, який міг би роз-

глядатися як злочин, не було взагалі: помилкові відомості, помилка);
• відсутність у дії складу злочину (якась дія вчинена, проте з 

якихось причин її не можна назвати злочином);
• закінчився термін давності (злочин здійснений давно, і вже не-

має сенсу притягати особу до відповідальності). Терміни різні 
і залежать від важкості злочину;

• внаслідок акту амністії або помилування. Закон про амністію 
приймається Верховною Радою, в ньому вказується, які категорії 
осіб і за які злочини підлягають звільненню від кримінального 
переслідування і покарання. Помилування конкретної особи 
здійснюється Президентом України;

• злочин здійснений особою, що не досягла до моменту злочину 
віку, з якого можлива кримінальна відповідальність;

• унаслідок примирення обвинуваченого і потерпілого, відсутності 
скарги потерпілого по злочинах, про які йшлося вище;

• стосовно померлого.
У яких випадках у вас можуть початися неприємності з міліцією, 

якщо ви самі не стали ініціатором? Тут можливі кілька ситуацій. По-
перше, через незнання закону можна створити щось таке, що є злочи-
ном. По-друге, можуть несприятливо скластися обставини. І нарешті, 
вас просто можуть “підставити” або спробувати за сприяння міліції 
схилити до потрібного рішення. Останнє найнеприємніше.

3.3.5.6. Гарантування безпеки масових заходів
Масовий захід – це заздалегідь сплановане і визначене за місцем, 

часом, кількістю учасників і причинами зібрання людей, що має ха-
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рактер свята, культурного або рекламного заходу або ділової зустрічі. 
За цілями і завданнями масові заходи можна поділити на такі види:

1.  Культурно-спортивні заходи: концерти, спортивні змагання, 
святкові зібрання.

2.  Рекламно-комерційні (ярмарки, презентації, розпродажі тощо).
3.  Ділові зустрічі і прийоми партнерів по бізнесу (збори акціоне-

рів, а також інші зустрічі і прийоми, що проводяться у формі 
шведського столу, фуршету).

4.  Інші масові заходи: весілля, банкети і збори з нагоди різних 
ювілеїв, святкувань.

Змістом таких рекламно-комерційних заходів, як ярмарки-
розпродажі, презентації, є:

• організація виставкової експозиції кількох десятків фірм із зразками 
їхньої продукції і рекламою послуг, що надаються ними;

• проведення під час ярмарку презентації фірм, яка полягає в 
представленні фірми або її нового виробу;

• короткі виступи керівників фірм та їхніх провідних спеціалістів, 
в яких гостям виставки або презентації пропонуються підсумки 
і плани діяльності фірми та її продукція;

• розпродаж ярмаркових зразків і визначеної кількості виробів 
та продукції фірми;

• доповнення ділової частини ярмарку і презентації розважальної 
програми концертними виступами і пригощанням гостей.

Ділову зустріч, як правило, організовують поза кабінетом установи 
і фірми. Проведення її в адміністративному приміщенні або офісі фірми 
пов’язане з низкою незручностей. Насамперед це непристосованість 
приміщення, його мала площа, казенна обстановка, незручність при-
готування і доставляння блюд і закусок.

Ділові люди можуть зустріти своїх партнерів в ресторані на ділово-
му обіді, а фірма – організувати діловий прийом у вигляді шведського 
столу, фуршету або коктейлю.

Шведський стіл іноді називають буфетним столом. У приміщенні, 
де відбувається прийом, розміщують довгий стіл. На столі постав-
лені тарілки, столові прибори. Всі закуски і різні пригощання стоять 
уздовж столу. Гість, підійшовши до столу, кладе на руку тарілку з при-
борами. Після цього, переміщуючись уздовж столу, він кладе всього 
потроху із закусок та інших блюд. Потім гість зі своєю тарілкою йде 
до свого столу.
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До буфетного столу запрошений може підійти двічі. Третій раз під-
ходити до буфетного столу не прийнято. Якщо на діловий прийом, що 
проводиться у вигляді шведського столу, прийшли чоловік і жінка, то 
чоловік приносить всі закуски спочатку для своєї супутниці, а потім – 
для себе. Оплачує стіл зазвичай приймаюча сторона.

Ділова зустріч, або діловий прийом-фуршет, триває приблизно дві 
години. У запрошенні завжди зазначають час прийому. Запрошений на 
діловий прийом-фуршет може прийти в будь-який час, але піти – не 
пізніше за вказаний у запрошенні термін закінчення прийому.

Організатори заходу, а також особа, на честь якої влаштовується ді-
лова зустріч (прийом), постійно перебувають серед запрошених гостей. 
Всі запрошені їдять стоячи. 

Діловий прийом-коктейль схожий на фуршет. Коктейль влаштовують у 
другій половині дня, між 17 і 18 год. Триває він близько двох годин. Гостей 
зустрічає господар вечора, вітаючи тих, хто прийшов на прийом. Прийти 
на коктейль пізніше зазначеного в запрошенні терміну можна, але піти 
треба не пізніше за той час, який визначений як термін закінчення прийому.

На столах, покритих скатертинами, групами встановлюють фужери 
й келихи. На початок прийому повинні бути приготовлені нескладні 
коктейлі. Напої у високому посуді ставлять у центрі столу, в низькому – 
по краях. Напоїв має вистачити на весь вечір. До напоїв пропонують 
пригощення – печиво, горіхи, сири, огірки, нарізані кубиками, маленькі 
пиріжки, маленькі бутерброди – канапе. Все пригощення треба брати 
руками. На коктейлі всі спілкуються стоячи.

Основна мета ділових прийомів – зустрічі, бесіди, спілкування з 
різними людьми. Гості зазвичай не сидять за столами, навіть якщо є 
стільці, а вільно пересуваються по залу і мають широкі можливості для 
спілкування зі всіма запрошеними. Все це позначається на специфіці 
охорони подібних заходів.

У процесі охорони ділових прийомів і зустрічей вірогідність про-
ходу без запрошень мінімальна. Зустріч господарем вечора своїх гостей 
зводить практично до нуля таку можливість. Для запобігання конфлік-
там запрошена сторона має уточнити зі своїми гостями питання про 
присутність охоронців запрошених осіб у залі. Якщо це істотно не 
вплине на кількість запрошених, то охоронець може перебувати разом зі 
своїм клієнтом у залі. Якщо ж на прийомі присутні тільки добре відомі 
один одному особи, то має сенс за допомогою охоронців запрошених 
осіб посилити зовнішню охорону будівлі або приміщення.
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Контроль за поведінкою осіб на діловому прийомі або зустрічі іс-
тотно обтяжений. Гості не сидять на місці, а постійно переміщують-
ся по залу, підходячи один до одного або до столу з напоями і при-
гощанням. Це створює певні труднощі в роботі працівників служби 
безпеки (охорони) приймаючої сторони, оскільки саме їм доводиться 
контролювати безпеку напоїв і пригощення, виявляти в залі сторонні 
предмети, фіксувати запрошених, які несподівано йдуть з прийому або 
зустрічі, запобігати дрібним конфліктам, що можуть виникнути між 
захмелілими гостями. 

Охорона рекламно-комерційних заходів передбачає:
1.  Контроль відвідувачів ярмарку, презентації, розпродажу на вході 

за допомогою візуального спостереження за особами, що при-
ходять, і перевірки у них вхідних квитків, а також за допомогою 
вибіркової перевірки документів.

2.  Припинення фактів порушення громадського порядку на при-
леглій території і в місці проведення рекламно-комерційних 
заходів.

3.  Запобігання цілеспрямованому пошкодженню виставкових стен-
дів, експонатів на них, а також макетів, реклами фірм.

4.  Запобігання крадіжкам виставкових зразків продукції і товарів, 
виготовлених фірмами-учасницями на розпродаж.

5.  Припинення провокаційних і дискредитуючих заяв різних осіб 
під час виступу керівників фірм та їхніх провідних фахівців на 
презентації.

6.  Охорона одягу, речей і автотранспорту учасників, гостей та 
відвідувачів рекламно-комерційного заходу.

7.  Запобігання фактам здирства під час ярмарку і розпродажів.
8.  Проведення заходів проти прослуховування розмов учасників 

і гостей у приміщеннях і по телефону та припинення їх.
9.  Запобігання розкраданню або копіюванню технічної докумен-

тації у фірм-учасниць ярмарку або презентації.
Важливою особливістю цього масового заходу є те, що частину 

вказаних завдань охорони доцільно вирішувати у взаємодії зі співро-
бітниками служби безпеки тих фірм, які беруть участь у рекламно-
комерційному заході.

Охорона ділових зустрічей і прийомів передбачає:
1.  Зустріч разом з керівником гостей, що прибувають на діловий 

прийом.
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2.  Узгодження дій основної охорони і охоронців запрошених осіб. 
Вибір тієї схеми, за якою використовуватимуться охоронці за-
прошених (або охоронець під час прийому перебуває поряд із 
тим, що охороняється, або вливається до складу основної охо-
рони цього заходу до його закінчення). Питання про можливість 
використання охоронців гостей у складі охорони сторони, що 
запрошує, має бути узгодженим до початку заходу, можливо, 
навіть на стадії розповсюдження запрошень.

3.  Охорона одягу, речей гостей та їх автомашин на прилеглій те-
риторії.

4.  Запобігання інцидентам між гостями на діловому прийомі або 
зустрічі.

5.  Контроль якості напоїв, закусок та інших пригощень, приготов-
лених для гостей, виявлення учасників заходу, які довше, ніж 
інші, затримуються біля столу, поводяться незвично.

6.  Фіксація і спостереження за особами:
а)  що приходять на діловий прийом або зустріч зі згортками, 

з портфелями, пакетами;
6)  що приносять аудіо- або відеоапаратуру;
в)  які приходять на діловий прийом або на зустріч на нетри-

валий час або несподівано йдуть.
7.  Виявлення у залі прийому і суміжних приміщеннях предметів, 

які можуть бути джерелом небезпеки для присутніх людей.
8.  Вжиття заходів проти прослуховування розмов організаторів 

прийому і гостей у приміщеннях і по телефону.
Перелік завдань може бути істотно розширений і конкретизований 

залежно від особливостей об’єкта, характеру заходу і специфіки умов 
його проведення.

До загальних завдань, які вирішуються під час проведення всіх 
названих вище масових заходів, належать:

• ознайомлення з об’єктом охорони, його попередня й основна 
перевірка перед початком заходу;

• встановлення контакту з міліцією і домовленість про взаємодію 
та підтримку в разі потреби, про передачу міліції правопоруш-
ників;

• запобігання пронесенню на об’єкт, що охороняється, зброї, 
вибухових, горючих і отруйних речовин, наркотиків, важких 
предметів і каміння;
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• запобігання проходу на територію або в приміщення, що охо-
роняються, осіб з собаками;

• контроль і підтримка порядку на прилеглій території та в суміж-
них приміщеннях (наприклад, контроль дій осіб у сусідньому 
банкетному залі).

За півтори-дві години до початку заходу співробітники охоронного 
підприємства (або служби безпеки) прибувають на об’єкт для про-
ведення його перевірки. Іноді зачистка об’єкта може бути проведена 
завчасно (наприклад, за добу до початку заходу), але в цьому разі після 
закінчення зачистки на об’єкті має залишитися охорона. В процесі за-
чистки об’єкта насамперед шукають:

• вибухові пристрої;
• вибухові, займисті речовини та рідини;
• хімічні отруйні речовини, речовини й рідини із сильним запахом;
• різні матеріали і предмети, які можуть скомпрометувати фірму 

перед гостями;
• сторонніх осіб, що сховалися на об’єкті.
Місцями можливого виявлення всього переліченого вище є:
• колодязі, ями та інші заглиблення в землі, на підлозі;
• ніші заглиблення та різні порожнечі в стінах;
• предмети інтер’єру, меблі, корзини для сміття, різні ящики, 

щити електричних мереж;
• засоби автотранспорту, які перебувають на території, що охо-

роняється;
• предмети одягу, що висить на очах у всіх присутніх;
• подарунки, які надходять організаторам перед початком заходу.
Огляд об’єкта може бути пов’язаний із використанням різних по-

шукових приладів і собак.
На закінчення проводять розстановку сил охорони, перед початком 

роботи перевіряють злагодженість дій, даючи нескладні ввідні завдання.
Успіх і ефективність дій охорони значною мірою залежать від якості 

підготовки до проведення заходу. Так, відсутність в охоронців спеціаль-
них засобів може призвести до неможливості вирішення поставлених 
завдань, до травм особового складу. Непродуманість у забезпеченні ре-
зерву також може позначитися на можливості оперативно відреагувати 
на ситуацію, що складається. Наприклад, при викраденні автомашини 
одного з гостей, який був присутній на банкеті в кафе, охорона через 
відсутність резерву не змогла організувати переслідування викрадачів, 
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оскільки всі охоронці були задіяні на вирішенні конфлікту між гостями 
і сторонніми особами, що прорвалися в банкетний зал.

Найважливішим превентивним засобом, який має забезпечити без-
конфліктність масового заходу, є належний пропускний режим. Пе-
ред початком заходу доцільно відсіяти як тих, хто не має запрошень і 
вхідних квитків, так і тих, хто прийшов на захід у нетверезому стані 
або з собакою. Особливу увагу слід звертати на тих осіб, які намага-
ються пронести із собою різні предмети і речовини, що можуть бути 
джерелом небезпеки для присутніх. Тому охорона має пильнувати осіб 
із портфелями та місткими сумками, а також тих, у кого верхній одяг 
такий, що під ним можна заховати зброю, вибухові і займисті речовини 
і все те, що може завдати шкоди здоров’ю людей або зірвати захід, що 
проводиться.

Для забезпечення пропускного режиму особливу увагу слід звертати 
на сторонні предмети і подарунки. Зневажливе ставлення до цієї роботи 
може призвести до того, що захід може бути затьмарений, наприклад, 
вибухом електробритви, подарованої ювілярові, або отруєнням кількох 
гостей на весіллі.

Особливо ретельно, хочби візуально, потрібно оглянути автомобілі, 
що в’їжджають і виїжджають з території, яка охороняється. Це особли-
во важливо для запобігання проникненню на об’єкт, що охороняється, 
сторонніх, наприклад, у багажнику легкового автомобіля, який власник 
залишив відкритим. Контроль салону і багажника автомобілів, що ви-
їжджають, може запобігти викраденню осіб, які прибули на масовий 
захід, наприклад, з метою викупу у його організаторів. Тому до початку 
заходу доцільно організувати тимчасову стоянку для автомобілів гостей 
за межами території, що охороняється.

Під час проведення заходу працівники охорони підприємства або 
служби безпеки повинні точно виконувати свої обов’язки, обумовлені 
на стадії підготовки. Вони мають оперативно реагувати на ситуацію, 
що складається, запобігати конфліктам, що виникають, і припиняти 
їх. Правильним заходом є взяття під контроль найбільш неспокійних 
і агресивних груп учасників, супровід їх по об’єкту, а в разі потреби – 
ізоляція ініціаторів від решти групи до закінчення заходу.

Працівники охорони мають бути особливо ретельно проінст-
руктовані щодо охоронних заходів після завершення концерту, весілля, 
банкету, передвиборних зборів, свята тощо. Професіонали добре знають, 
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що гострота і напруженість роботи після завершення масового заходу 
анітрохи не менша, ніж на його початку. На цьому етапі є високим 
ризик виникнення тісняви в проходах під час виходу гостей і глядачів 
із залу. Можливі випадки крадіжки верхнього одягу в гардеробі, що 
також призводить до виникнення конфліктів. Саме в цей час зацікавлені 
особи намагаються організувати паніку серед учасників, поширити 
чутки, які перетворять організований захід на неорганізований натовп 
(наприклад, слух про пожежу). Все це вимагає від охоронців особливої 
уваги, пильності і правильної реакції на ситуацію, що складається.

Одночасно з пошуком небезпечних пристроїв, предметів, рідин 
і матеріалів охоронці проводять пошук осіб, які могли залишитися в 
приміщенні або на території після завершення заходу. Це можуть бути 
як зловмисники, які, залишившись на об’єкті, планують після відходу 
охорони скоїти на ньому якийсь злочин, так і особи, що постраждали 
під час заходу і потребують допомоги. 

Пильної уваги потребують предмети і речі, які можуть забути гості. 
На все виявлене під час перевірки, що завершує зачистку, потрібно 
скласти опис у двох примірниках. Усе виявлене потрібно передати 
клієнтові або адміністрації об’єкта, що охороняється, разом із одним 
примірником опису. Другий примірник  опису виявлених під час за-
чистки предметів, речей і документів з відміткою особи, що прийняла 
речі, зберігається в охоронному підприємстві або службі безпеки фірми.

3.3.5.7. Охорона комерційних вантажів
Комерційні вантажі можна перевозити автомобілями різної ван-

тажності, залізничним транспортом (в окремих вагонах, піввагонах, 
на платформах), авіаційним транспортом, морськими і річковими суд-
нами. Вибір виду транспорту залежить від швидкості та надійності 
доставки, вартості перевезення, необхідності проведення додаткових 
навантажувально-розвантажувальних операцій та ін. У цьому переліку 
пункт “надійність” – один із головних. 

Охарактеризуємо деякі особливості охорони вантажів під час пе-
ревезень залізничним і автомобільним транспортом. Вибір саме цих 
видів перевезень зумовлений їх поширеністю.

Уточнення договору про охорону. При узгодженні умови договору 
уточнюють за такими пунктами: вид доставки, вид вантажу, гарантії 
сторін і ступінь відповідальності охоронців, терміни і маршрут до-
ставки, час і порядок приймання вантажу під охорону, час і порядок 

тЕма 3. служба бЕзпЕки Фірми  (підприємства, організаЦі, установи)



275Економічна бЕзпЕка підприємств

передачі вантажу одержувачеві. Кожну із вказаних позицій потрібно 
розглядати з урахуванням цінності і специфіки вантажу, соціально-
політичної стабільності регіонів, по яких проходитиме маршрут, виду 
доставки та інших чинників.

Вибір маршруту. На відміну від автомобільного, залізничний маршрут 
регламентований достатньо жорстко. З огляду на безпеку це не дуже до-
бре. Проте слід планувати маршрут так, щоб він не проходив через зони 
регіональних конфліктів і криміногенно небезпечних районів. Для цього 
служба безпеки фірми повинна мати свій інформаційний банк даних або 
користуватися інформацією інших фірм. Добування інформації, її об-
робка і аналіз – достатньо трудомісткий процес. Зате він дає реальний 
економічний ефект, забезпечуючи збереження вантажів і майна, особисту 
безпеку персоналу.

Приймання вантажу під охорону. Зазвичай у договорі заздалегідь 
визначають порядок отримання вантажу під охорону. Найбільш до-
цільним для охорони є використання опечатаних контейнерів, фургонів, 
вагонів, а також великогабаритних виробів, які перевозять у піввагонах 
або на платформах (автомобілі, великі агрегатні вузли, верстати, буді-
вельні конструкції тощо).

Приймання вантажу за кількістю місць з одночасною відповідаль-
ністю за вміст кожного місця (ящика, коробки, пакунка), практикується 
зрідка. Проте іноді таке приймання теж можливе. В цьому разі слід про-
вести контрольне розпаковування кількох окремих “місць” (за вибором 
охорони, а не відправника) для підтвердження наявності в них належної 
кількості вантажу. Представникам охорони не рекомендується погоджу-
ватися на участь у контрольній комісії з відвантаження, оскільки це може, 
зрештою, поставити охорону у становище “крайніх”.

Доцільно, щоб із групою охоронців був представник вантажо-
відправника (або вантажоотримувач), на якого покладається матері-
альна відповідальність за вантаж, що перевозиться. Якщо повну відпо-
відальність бере на себе охорона, то вартість її послуг істотно зростає.

Послідовність дій старшого охоронця під час приймання вантажу така:
• звіряє кількість місць вантажу з тим, що зазначено в супровід-

них документах;
• перевіряє цілісність вантажу або його упаковки;
• перевіряє справність опечатаних контейнерів, стін і даху вагонів, 

бортів платформ і т.ін. (міцність дверних накладок, замкових 
пристроїв);
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• перевіряє правильність накладення закруток і встановлення 
пломб у місцях, що відкриваються, а також відповідність пломб 
зразку.

Охорона в дорозі слідування. Під час перевезення вантажу автомо-
білем охоронець перебуває або в кабіні, поряд з водієм, або в машині 
супроводу. У другому випадку безпосередньо перед виїздом старший 
групи повинен домовитися з водієм про сигнали в екстрених випадках, 
про планові місця зупинок, про можливі зміни маршруту. Найбільш 
оптимальним способом зв’язку є використання мінірадіостанцій. Це 
також можуть бути умовні світлові або шумові сигнали. При переве-
зенні залізницею сигнали подаються ракетою, шумовим патроном або 
димовою шашкою.

Під час руху охорона полягає переважно у візуальному зовнішньо-
му спостереженні. При цьому охоронець має бути готовий до раптової 
зміни ситуації, передбачити найбільш вірогідні варіанти її розвитку. 
Зокрема, треба звертати пильну увагу на автомобілі, що рухаються не-
подалік; у жодному разі не брати сторонніх попутників, не зупинятися 
в місцях дорожніх подій (хоча це не завжди гуманно).

У разі тривалого руху без зупинок заздалегідь треба визначити 
інтервали несення служби. З урахуванням специфіки виду перевезень 
тривалість зміни коливається в межах від 2 до 4 годин. Більш тривалі 
інтервали небажані, оскільки накопичується природна втома, знижу-
ються увага і гострота зору, можливі обмороження (якщо охоронець 
перебуває взимку на відкритій платформі) та інші небажані наслідки.

 Охорона під час зупинок. Треба завжди пам’ятати, що зупинка в до-
розі – це додаткова небезпека. Зупинятися і паркуватися потрібно якомога 
ближче до офіційних державних установ (у місті), постів ДАІ. Під час 
зупинок проводиться зовнішній огляд цілісності вантажу (перевіряється 
цілісність пломб, стан упаковки тощо). Якщо передбачається тривала 
стоянка, то виставляється змінна охорона. Під час залізничних переве-
зень (якщо вантаж міститься в кількох вагонах), кількість охоронців у 
черговій зміні збільшують до 3–4. При цьому охоронцям рекомендується 
дотримуватися таких правил.

1. Усі контакти зі сторонніми особами здійснює тільки старший 
охоронець, який використовує для прикриття одного з підлеглих. Тіль-
ки після встановлення особи і повноважень сторонньої особи з нею 
можна вести переговори про характер вантажу і місце його доставки. 
При цьому охоронець повинен надати перевіряючому відповідні до-
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кументи на вантаж, що перевозиться, але не зобов’язаний відповідати 
на його запитання про кількість охоронців, їх озброєння, розміщення, 
порядок заміни і т.ін. 

2. Під час обходу складу з вантажем (або окремих вагонів і плат-
форм) треба періодично змінювати напрям і швидкість свого руху, 
місця зупинок, вибірково оглядати простір під вагонами, відходити 
від вагонів на відстань, яка дає змогу оглядати дах. Такі дії знижують 
шанси злочинців вчинити напад на охорону та викрасти вантаж.

3. Усіх сторонніх осіб, що перебувають у безпосередній близькості 
від вагонів, слід коректно випровадити на безпечну відстань. Якщо це 
зробити неможливо, то їх дії слід постійно контролювати.

Під час руху сторонньої особи назустріч слід повертатися услід 
за нею і контролювати її дії. При підході сторонніх треба обернутися 
лицем до них.

4. Охоронець повинен уміти розпізнавати будь-які прийоми від-
вернення уваги і правильно реагувати на них та негайно реагувати на 
спроби фактичного нападу або таємного викрадення вантажу (сліди 
злому тощо). Для цього у групі охорони мають бути передбачені від-
повідні сигнали сповіщення і відпрацьований порядок дій у подібних 
ситуаціях.

Здавання вантажу. У пункті призначення старший охоронець здає 
вантаж одержувачеві. Якщо вантажоодержувач заздалегідь не спові-
щений про доставку вантажу, то йому повідомляють про це через ту 
посередницьку організацію, куди доставлений вантаж. Після прибуття 
представників вантажоодержувача слід перевірити в них документи, 
що засвідчують особу, а також документи на право приймання вантажу. 
Після цього перевіряють: цілісність вантажу або контейнерів, в яких 
він був доставлений. Після закінчення огляду, якщо немає претензії з 
боку одержувача, вантаж передають під його контроль. Після розпису 
вантажоодержувача в документах про прийняття вантажу робота охо-
рони вважається завершеною. За наявності претензій з боку одержувача 
складають акт, про що старший охоронець повідомляє своє керівництво 
(вантаж у цьому разі здають за фактом).

Охорона вантажу, що перевозиться в купе пасажирського потягу. 
Перед доставкою вантажу в купе треба перевірити маршрут, який за 
можливості не повинен пролягати через найбільш людні ділянки при-
вокзальної площі, вокзалу і перону. Саме тому приїхати на вокзал слід 
заздалегідь, попередньо перевіривши, чи немає за машиною з вантажем 
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стеження. Цілком очевидно, що номер потягу і пункти проходження 
мають бути відомі лише обмеженому колу осіб.

Переносити вантаж від автомобіля до вагона потрібно за один раз. 
Повторне повернення до машини вкрай небажане, оскільки виникає 
потреба в поділі сил охорони на дві групи. Тому кількість носильників 
має відповідати обсягу вантажу (або слід використати додаткові сили 
охорони).

При перенесенні вантажу від автомобіля до вагона старший охоронець 
йде позаду людини, що несе вантаж. Один із охоронців повинен йти по-
переду. Якщо вантаж переносять троє осіб, то хоча б на період вантаження 
потрібен ще один охоронець. Він має йти трохи збоку від осіб, що несуть 
вантаж, залежно від особливостей маршруту, прикриваючи їх то з одного, 
то з другого боку. Доцільно заздалегідь домовитися про систему умовних 
знаків на випадок небажаних ситуацій (“увага”, “небезпека справа (зліва)”, 
“йдемо в... напрямі” і т.д.).

Перед розміщенням вантажу в купе пасажирського вагона потрібно 
перевірити , чи немає тут сторонніх осіб, несправностей у замках на дверях 
і вікнах. Особливу увагу слід звернути на справність фіксатора-упора, який 
запобігає повному відкриттю дверей купе зовні.

Слід визнати вельми умовною рекомендацію, що трапляється у 
спеціальній літературі, про обов’язкове розміщення вантажу на нижній 
полиці і під столом. Залежно від обставин і часу доби вантаж може бути 
частково розміщений на верхній полиці, в ніші над входом у купе, тобто 
в будь-якому місці, де він може бути замаскований від сторонніх очей, 
наприклад, від ревізорів, продавців, працівників міліції. Стан ванта-
жу слід постійно контролювати, щоб запобігти падінню, псуванню та 
ін. Розміщення вантажу в ящиках під нижньою полицею недоцільне, 
оскільки не виключена його крадіжка із сусіднього купе через отвір у 
перегородці.

Двері в купе мають бути постійно закритими на замок, фіксатор у 
лівій половині дверей слід опустити. Охоронці повинні постійно пере-
бувати в купе і виходити з нього тільки за службової потреби і для від-
правлення природних потреб. Альтернативний варіант охорони – один 
з охоронців перебуває в коридорі біля дверей купе і контролює появу 
нападників, а в разі нападу першим протидіє злочинцям, попереджаючи 
цим своїх колег, що перебувають у купе.

У разі виникнення пожежі або аварії охоронці беруть участь у лік-
відації загрози, не ослаблюючи контролю за вантажем. Якщо подія 
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загрожує безпеці вантажу, то вживають заходів щодо винесення його 
в безпечне місце і щодо посилення охорони.

Істотною особливістю перевезення вантажу в купе пасажирського 
вагона часто є присутність матеріально-відповідального представни-
ка клієнта. Тому процедура приймання-здавання вантажу полягає в 
передаванні матеріально-відповідальної особи з вантажем представ-
никам одержувача, у яких перед цим потрібно перевірити відповідні 
документи. Якщо відповідальність за вантаж бере на себе старший 
охоронець, то процедура приймання-здавання вантажу аналогічна тій, 
яка була зазначена у супровідних документах для перевезення вантажу 
у вагоні або на платформі.

3.3.5.8. Гарантування безпеки керівників
Загальні правила гарантування безпеки керівників:
• під час переміщення суб’єкта, який перебуває під охороною, по-

трібно уникати постійних і незмінних маршрутів під час поїздки 
на роботу і назад, оскільки злочинці зазвичай стежать за жертвою, 
щоб вибрати найкраще місце і час для нападу;

• якщо виявлено факт стеження за автомобілем, потрібно різко 
змінити маршрут і повідомити міліцію;

• у місцях значного скупчення людей охоронці мають розміститися 
так, щоб перекрити входи й виходи із приміщення, в тому числі й 
службові, а також вікна. Не потрібно скупчуватися всім охоронцям 
біля столу, за яким сидить особа, що охороняється;

• у разі пішої прогулянки клієнта один охоронець рухається по-
переду на такій відстані, щоб встигнути припинити будь-яку 
спробу нападу, а другий –позаду лівіше (правіше) від особи, 
яку охороняють, на відстані 3–5 м. Третій охоронець перебуває 
позаду всіх і прикриває всю групу від нападу;

• для забезпечення фізичної охорони особи охоронець має скласти 
перелік усіх найбільш небезпечних місць з огладу на можливий 
напад;

• повідомити особу, яку охороняють, про важливість дотримання 
нею всіх правил особистої безпеки;

• охоронцям, що перебувають в автомобілі, який супроводжує 
особу, котру охороняють, треба покинути транспортний засіб 
швидше, ніж зупиниться машина, в якій перебуває особа, яку охо-
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роняють. Охоронці шикуються у бойовий порядок, тобто лицем 
по ходу руху – по діагоналі. При цьому перший охоронець займає 
позицію спереду від підзахисного, з правого боку від нього, а 
другий – зліва позаду особи, яку охороняють;

• слід перевірити автомобіль перед тим, як до нього має сісти 
особа, яку охороняють;

• перевірити ліфти й ліфтові шахти. На це охоронцям відводиться 
10–15 с. Після цього охоронець опускається ліфтом на поверх 
нижче відносно поверху, на який треба піднятися особі, котру 
охороняють. Другий охоронець піднімається вище поверхом 
від поверху призначення особи, яку охороняють; третій – су-
проводжує особу, яку охороняють, тільки тоді, коли перший і 
другий охоронці пройшли пішки до потрібного поверху і не 
помітили небезпеки;

• перевіряти посилки й бандеролі;
• перед укладенням важливого договору працівники служби без-

пеки мають з’ясувати всю можливу інформацію про потенцій-
ного партнера і доповісти керівникові.

3.3.5.9. Гарантування безпеки об’єкта бізнесу
Для захисту різних об’єктів потрібно:
• приділяти постійну увагу системі захисту будівель та охоронній 

сигналізації внутрішніх, особливо підвальних, приміщень та 
останнього поверху;

• добиватися встановлення і справного функціонування сучасних 
теле-, відео-, фотосистем;

• ініціювати будівництво захисних споруд (допоміжні загорожі, 
жалюзі на вікнах, потужні замки тощо) й керувати ним;

• організовувати створення спеціально обладнаних приміщень 
(склади, сейфи, захищені підвали) для зберігання найважливі-
ших документів, цінностей тощо;

• налагоджувати систематичне спостереження за безперебійним 
функціонуванням контрольно-пропускних систем і відповідних 
пунктів перевірки документів тощо;

• сприяти прийняттю рішення про купівлю та встановлення де-
текторів для виявлення у поштових посилках підозрілих мета-
левих та інших предметів;
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• контролювати режим вмикання і безперебійної роботи у нічний 
час, вихідні та святкові дні систем охоронної сигналізації, вну-
трішнього і зовнішнього освітлення;

• підвищувати рівень виховної та профілактичної роботи з керів-
никами і працівниками фірми;

• звертати їхню увагу на важливість додержання ними законів, 
інструкцій, положень;

• підвищувати мобілізаційну готовність і психологічну підготовку 
керівників і працівників під час пожеж, у разі загрози вибухів 
та ін.;

• відпрацьовувати системи екстреного оповіщення та збору ко-
лективу у разі виникнення екстреної ситуації;

• постійно повідомляти про всі виявлені службою безпеки по-
рушення на підприємстві.

3.3.5.10. Дії служби безпеки в кризових ситуаціях
Для запобігання кризовим ситуаціям служба безпеки повинна:
• розробляти запобіжні плани можливої евакуації персоналу, 

матеріально-технічних цінностей і документів з об’єкта;
• здійснювати координацію дій служби безпеки із заходами дер-

жавних правоохоронних органів
• формувати групи з надзвичайних ситуацій;
• приділяти підвищену увагу працівникам, яких приймають на 

роботу, оцінювати насамперед секретарів, шоферів;
• підтримувати дружні стосунки між керівниками і працівни-ками;
• мінімізувати прояви конфліктів серед працівників;
• перевіряти працівників на можливу належність до терористич-

них угруповань;
• передбачати швидке ввімкнення сигналу тривоги і прийняття 

охоронних заходів для запобігання втечі терористів чи грабіж-
ників.

Якщо стався випадок грабежу і злодії втекли з місця злочину, то 
служба безпеки має вжити таких заходів:

• добитися, щоб не зник жоден доказ;
• вимагати, щоб жодна особа, яка була присутня під час події, не 

покинула фірму;
• не давати жодних повідомлень у пресу, попередньо не порадив-

шись з адвокатом;
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• опитати свідків і дати їм змогу заповнити наперед підготовлену 
анкету з описом нападників;

• усіх постраждалих доставити в лікарню.

3.3.5.11. Купівля, зберігання і використання зброї  
для забезпечення діяльності служби безпеки підприємства
Купівлю, зберігання, перевезення зброї здійснюють відповідно до по-

станови Верховної Ради України від 17.06.1992 р. “Про право власності 
на окремі види майна”. Право купівлі мисливської гладкоствольної зброї 
мають громадяни України , які досягли 21 року, а право купівлі мисливської 
нарізної і комбінованої зброї – з 25 років. Право на купівлю газових пісто-
летів, холодної і пневматичної зброї калібром понад 4,5 мм і швидкістю 
польоту понад 100 м/с мають громадяни України з 18 років. Кількість 
мисливської зброї, яку може мати в користуванні громадянин України, 
необмежена, але її власник повинен забезпечити належний її захист (на-
приклад, тримати в сейфі).

Для отримання в органах внутрішніх справ дозволу на придбання 
мисливської зброї треба подати такі документи: заповнену картку-заявку; 
квитанцію про оплату послуг за отримання дозволу.

Дозвіл на купівлю зброї видається громадянам за місцем їх прожи-
вання органами внутрішніх справ після пред’явлення паспорта.

Протягом 10 днів від дня купівлі зброї вона має бути зареєстрована 
в ОВС з отриманням дозволу на її зберігання.

Для отримання дозволу на зберігання зброї подати власникові до 
ОВС:

• заповнену картку-заяву;
• корінець документа на купівлю зброї з відміткою магазину;
• дві фотокартки розміром 3х4 см;
• квитанцію про оплату послуг за видачу дозволу.
Дозволяється оформлення ОВС документів на передачу мисливської 

зброї від одного власника іншому. У разі втрати чи крадіжки зброї 
власник має негайно повідомити про це ОВС.

Законодавство України дозволяє громадянам використовувати для 
самозахисту пневматичну і газову зброю. На першу не потрібно ніяко-
го дозволу. Проте користі від неї немає ніякої. Це – іграшка. На газо-
ву зброю потрібно отримати “добро” в міліції. Щоправда, відомство 
зробило все, що від нього залежить, щоб відбити бажання звертатися 
за відповідним документом. Але якщо ви терплячі, енергійні й наполе-
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гливі, то зможете купити газову “гармату”, точну копію бойової моделі. 
Швидше за все, це буде “Маузер”, “Вальтер” або якийсь інший зразок 
виробництва Німеччини. Ціни для багатих більш ніж доступні: $200–300.

Ось тут і виникає запитання: яка вам від газового пістолета (або ре-
вольвера) користь? Користь майже нульова, шкода дуже велика. Справа 
в тому, що, коли ви дістаєте з кишені або кобури свою незабійну зброю, 
зовні вона має вигляд бойової. Отже, будь-який злочинець вирішить (і 
суто технічно буде цілком правий), що ви зібралися його пристрелити. 
Отже, йому не залишається нічого іншого, як застосувати свою зброю 
першим – вистрілити, метнути ніж, запустити у вас “дурисвіт” (є така 
мерзотна штука), збити з ніг. Після цього ви вже не зможете йому довес-
ти, що хотіли лише “полякати”, а не калічити і тим більше не вбивати. 
Запам’ятайте: газова зброя в руках особи, що обороняється, провокує 
злочинців на більш рішучі й жорсткі дії.

Що стосується характеристик, то вони у газової зброї вкрай низькі. 
Особливо на відкритому повітрі, де газ швидко розвіюється і де відбу-
вається більшість нападів на бізнесменів. А в закритому приміщенні, 
відбившись від стіни або від меблів, газова хмара діє на того, хто стрі-
ляв, не гірше, ніж на того, у кого він цілився. Невипадково застосування 
газової зброї в закритих приміщеннях заборонено інструкцією МВС.

Зазвичай прагнуть придбати “справжню” зброю, наприклад, пістолет 
“ТТ”, “Макаров” або чеський ЧЗ-85. 

У яких випадках стрілок здатний використовувати пістолет належно і 
ефективно? Фахівці давно це сформулювали. Насамперед тримати свою 
зброю на випадок нападу де-небудь у ящику столу, в аташе-кейсі або вну-
трішній кишені піджака. Навіть у художніх фільмах, вельми далеких від 
правди, персонажам украй рідко вдається своєчасно витягнути пістолет із 
цих місць. Насправді подібної можливості взагалі немає, адже грамотний 
напад здійснюється стрімко, раптово, у найбільш невідповідний момент.

Напади зрідка відбуваються в квартирі чи на роботі. Звичайне місце 
для них – дорога туди або назад, інакше кажучи – на повітрі. Чи вміє осо-
ба стріляти не в тирі, а під відкритим небом чи з незручного положення, 
наприклад, сидячи або лежачи, на бігу, під вогнем у ваш бік, по людях, 
нехай навіть злочинцях; по рухомих у різних напрямах “мішенях”, зо-
крема по тих, що біжать на вас? Щоб усе це стало можливим, слід що-
дня як мінімум тридцять хвилин (краще годину) приділяти тренуванню 
з вихоплювання пістолета звідти, де він міститься, і прицілюванню в 
мішень. Спочатку мішень може бути нерухомою, проте максимум через 

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 



284 Економічна бЕзпЕка підприємств

місяць слід перейти до прицілювання по рухомих мішенях. Ролі таких 
мішень можуть виконувати домашні тварини (кішки, собаки, птахи), 
члени сім’ї, товариші по службі, перехожі. В останньому випадку треба 
бути вкрай обережним, інакше справа може закінчитися дуже неприємно. 
Краще за все щодня відвідувати спеціально обладнаний тир, якщо такий 
є. Попри все, якщо не розвинути в собі навичок миттєвого вихоплювання 
пістолета і точного наведення його на мішень у спокійній обстановці, то 
в екстремальних умовах свідомо нічого не вийде.

Потрібно також не рідше ніж двічі на тиждень стріляти зі свого 
пістолета. Саме зі свого, бо особиста зброя обов’язково має бути про-
стріляна власником. Кількість пострілів за тренування – від 10 (мінімум) 
до 30 (максимум). Задоволення не з дешевих, адже один патрон коштує 
приблизно $1. Стрілецькі вправи треба час від часу ускладнювати. На-
приклад, за 6 с уразити 5 мішеней, розміщених віялом перед вами на 
відстані від 5 до 25 м, або вцілити в три мішені, що рухаються на вас 
з різних місць і з різною швидкістю.

Нарешті, у влучного стрільця має бути тверда рука і чіткий окомір. 
Отже, алкоголь у великих чи малих дозах або часті нічні посиденьки, 
навіть сигарети снайперові протипоказані. 

Озброєння охоронців. Через високу вартість підготовки й ліцен-
зування озброєних охоронців багато організацій вважають за краще 
не озброювати свою охоронну службу. Озброювати або не озбро-
ювати охоронців – це спірне питання. Деякі представники комер-
ційних організацій, що представляють підприємства всіх розмірів, 
наполягають на тому, що забезпечити хорошу охорону може тільки 
озброєний охоронець. Інші представники підприємств аналогічного 
розміру, що мають такі самі проблеми захисту, говорять про те, що 
озброєння охорони є помилкою. Отже, управлінню кожної організації 
потрібно визначити, чи повинні охоронці бути озброєні. Якщо вони 
повинні бути озброєні, то в цьому разі керівництво фірми, компанії, 
організації нестиме відповідальність за належну підготовку тих, хто 
буде озброєний.

Охоронці повинні досконало опанувати навички поводження із 
зброєю до того, як їм дозволять носити її. Це потребує проведення 
регулярних занять, пов’язані цільовим тренуванням і належним до-
глядом за вогнепальною зброєю.

Аргументами на користь відмови від озброєння охоронців можуть 
стати такі факти:
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• приватні охоронні підприємства і служби безпеки фірм не по-
винні досягати рівня відповідних державних структур або під-
міняти їх собою;

• типова комерційна або громадська організація не є місцем, де 
можливий тяжкий злочин;

• незахищеність від ризику випадкової смерті внаслідок поранен-
ня у разі використання вогнепальної зброї в місцях великого 
скупчення людей.

Проте якщо ухвалюється рішення щодо озброєння охорони, то ар-
гументами на користь озброєння можуть бути:

• при використанні зброї загроза життєвій безпеці менша;
• може трапитися так, що охороні цілком обґрунтовано доведеться 

скористатися зброєю на поразку або залякування.

3.3.5.12. Використання собак-охоронців 
для гарантування безпеки

Історія використання для охорони людини різних тварин така ж 
давня, як і історія людського суспільства. Як відомо, “гуси Рим вряту-
вали”, і було це за 390 років до початку християнської ери! Сторожами 
були змії та крокодили, отруйні павуки і скорпіони, барси й рисі, дикі 
кабани та очеретяні коти... Та минули століття, і стало зрозуміло, що 
немає кращого друга і захисника для людини, ніж собака.

Звичайно, не йдеться про милих собачок на зразок болонки або такси, 
що радісно кидаються на шию будь-кому, хто увійшов до квартири, і зво-
рушливо махають хвостом, побачивши кісточки в чужих руках. Ні, собаки 
мають бути добре дресировані спеціально для сторожової служби. У цьому 
разі собакам немає рівних за надійністю та ефективністю: їх не підкупиш і 
не залякаєш, не застанеш зненацька. Вони менш уразливі, ніж люди, більш 
живучі, агресивніші. Собака весь, від морди до хвоста, є живою зброєю.

Чому ж у такому разі їх досить рідко використовують бізнесмени 
для охорони? Відповідь проста: з ними багато клопоту. Собак треба 
спеціально тренувати, годувати, вигулювати, лікувати. На все це по-
трібен час, гроші, терпіння і відповідні знання, бо у використанні собак 
є певні тонкощі, які обов’язково треба враховувати:

1. Собака – жива істота, дуже розумна та емоційна. Придбавши 
собаку, ви берете на себе відповідальність за неї. Водночас тримати 
серйозного собаку для серйозних цілей, не маючи для цього ні знань, 
ні досвіду, ні часу, можуть тільки несерйозні люди. 

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 



286 Економічна бЕзпЕка підприємств

2. Людина, яка гратиме роль провідника службового собаки (ви чи 
хтось із членів сім’ї або ваш співробітник), обов’язково має пройти курс 
підготовки і провести дресирування собаки. Кваліфікованою є лише тва-
рина, яка навчилася правильно діяти в екстремальних ситуаціях нападу. 
Це означає, що вона вміє розпізнавати небезпеку, атакувати озброєних 
злочинців, захищатися від них, виконує команди свого провідника.

3. Собака повинен жити в належних умовах. Неприпустимі для 
нього надто ніжні й надто суворі умови. Так, собаку треба годувати 
двічі на день, основна їжа – вівсянка, зварена без солі, кілька мозкових 
кісточок і час від часу – консервований собачий корм з вітамінами й 
мікроелементами. Собаку має годувати тільки одна людина – її про-
відник. З чужих рук дресирована собака їжу брати не повинна. Непри-
пустимо годувати сторожового собаку цукерками, ковбасою та іншими 
“людськими” ласощами.

4. Собаку потрібно регулярно тренувати у спеціально обладнаному 
місці: вона має бігати, стрибати через перешкоди, повзати, нападати 
на навчальний макет, на людину, що зображує злочинця, вислизати 
від наведеного на неї ствола пістолета, рушниці, автомата, від петлі-
зашморгу. Потрібно систематично розвивати в нього “злість”.

5. Категорично забороняється бити собаку, кричати на нього, то-
пати ногами, відбирати їжу, лізти до нього у п’яному стані, жартома 
нацьковувати на людей (собака жартів не розуміє), знущатися з нього 
(ось знущання, як не дивно, собака розуміє дуже добре). Намордник слід 
надівати лише там, де це потрібно. Повідець має бути коротким, легко 
зніматися, щоб ваш захисник не міг зачепитися за будь-який предмет.

6. За своєю конституцією (статурою) собак поділяють на три 
основних типи: важкі (наприклад, доги, ротвейлери, чорні тер’єри), 
середні (німецькі вівчарки, різеншнауцери, великі добермани), малі 
(ердельтер’єри, боксери, пітбультер’єри). Оптимальний варіант – се-
редній тип. А найкращий собака – вівчарка або лайка, за умови, що 
вівчарка зліша, а лайка розумніша.

7. Є “модні” породи собак. Це собаки-вбивці, яких спеціально ви-
користовують для так званих “собачих боїв”: пітбультер’єри, стафорд-
шири, великі доги. Всі вони надзвичайно агресивні, погано керовані, 
емоційно легкозбудливі, а тому – дуже небезпечні, насамперед для 
самих власників. Відомо немало випадків, коли пітбультер’єри, об-
разившись на господаря, нападали на нього сплячого і вбивали. Ці 
собачки легко перекушують кістку руки, не те що горло. І як тільки 
відчують, що господар їх побоюється, то вмить переймуть ініціативу. 
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Тому в цивілізованих країнах таких собак або забороняють тримати в 
приватних будинках, або вимагають реєстрації в поліції та регулярних 
звітів про їх належну поведінку.

Не рекомендується тримати для охорони коллі, чия дурість загаль-
новідома. Взагалі сторожовий собака має бути розумним, слухняним, 
легко і високо стрибати, мати здорові гострі зуби, могутні лапи, сильне 
дихання, широкі груди, короткий хвіст. Кастрація бойової собаки не-
припустима.

8. Основні варіанти атаки собак “середнього” типу полягають у 
стрибку на плечі, в ударі всіма чотирма лапами (або грудьми) в поперек, 
а також в ударі головою під коліна. Як тільки людина впала, собака 
пускає в хід зуби. Дресировані собаки вміють кусати за ноги, горло, 
пах. Особливо важливо виробити у собаки рефлекс укусу тієї руки, 
яка тримає зброю, і нападати не тільки ззаду або збоку (так чинять 
ненавчені собаки), а й спереду. Всі види атак потрібно відпрацювати з 
твариною до повного автоматизму дій. 

Методи дресирування нині досить досконалі. На жаль, дуже часто 
справа не йде далі за купівлю породистої тварини з прекрасним родово-
дом, тоді як для сторожової служби зовнішній вигляд собаки, стан її тіла 
і психіки набагато важливіші за всі ці паспорти (нерідко “липові”). Не 
будьте надмірно довірливі, зверніться до фахівця і купуйте тварину тільки 
разом з ним. Не завжди найдорожчий собака і його порода є найкращими. 
Дуже породисті тварини – це вигляду, а не його розквіт. Адже вам звір 
потрібний для бою, а не для конкурсу на найкрасивіший хвіст, чи не так?

9. У яких місцях собака може бути поряд з вами? У дуже багатьох: 
у квартирі, в офісі, на дачі, в автомобілі, в гаражі, під час прогулянки 
з дружиною або з дітьми. Хіба що в театрі і в ресторані її присутність 
недоречна.

3.3.5.13. Технологічні заходи гарантування безпеки
З усіх видів злочинів у країнах СНД майже 70% становлять кра-

діжки і грабежі майна громадян, власності підприємств і фірм. І кожен 
третій серед цих майнових злочинів був спровокований безпечністю 
власників або недостатньою захищеністю місць зберігання матеріаль-
них цінностей. З урахуванням цього вживають заходів превентивного 
захисту автомобіля, квартири, котеджу.

Автомобіль. Найнадійніший запобіжний засіб – не залишати його 
без нагляду ні на хвилину. Наприклад, якщо у вас є особиста охорона, 
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хай хтось із охоронців завжди перебуває в автомобілі або поряд з ним. 
Решта бізнесменів в усіх випадках мають залишати машину в такому 
місці, щоб вона була під наглядом: на стоянці, що охороняється, в полі 
зору з вікна офісу (квартири), в гаражі.

Нагадаємо і про такі прозаїчні речі, як зачинені вікна і замкнуті 
двері, як відсутність у салоні цінних речей, портфелів і верхнього одя-
гу (злодії зазвичай думають, що там лежать гроші), як ключ до замка 
запалення, захований у вашій кишені. Повернувшись до машини, за-
гляньте всередину, переконайтеся, що в ній нікого немає, що ніхто не 
сховався між сидіннями. Огляньтесь навколо, чи немає неподалік під-
озрілої компанії. Іноді злочинці “ловлять” власників автомобілів саме в 
момент, коли вони відчиняють дверцята, щоб сісти за кермо, особливо 
якщо місце безлюдне або темне. 

Скептики говорять, що досвідченого викрадача не зупинить охо-
ронний пристрій. Статистика свідчить про зворотне. Спроба угону у 
восьми випадках із десяти провалиться, якщо машина обладнана так 
званими “секретками”, що відключають акумулятор і штопорять ру-
льову колодку і педалі зчеплення, до того ж, підключені до сигнальної 
сирени. Звичайно, стовідсоткової гарантії не дасть ніхто (тим паче, що 
технічна обдарованість деяких злочинців викликає захоплення), але все-
таки спеціальні замки на вікнах, на передніх і задніх склах, хитромудрі 
штопори протиугінних пристроїв примушують нервувати навіть найдо-
свідченіших професіоналів. Вони теж люди, працювати в умовах стресу 
не люблять, тому виберуть собі доступніший об’єкт, ніж ваша “тачка”.

Потрібно нанести спеціальне маркування на фари, скло, колеса, 
радіоприймач і магнітофон. Воно має бути достатньо витонченим і 
водночас помітним: не так уже багато злочинців, здатних зазіхнути 
на річ з клеймом власника. Дуже хороший засіб захисту – спеціальна 
плівка АРМ 360, установлена на автомобільних стеклах, що значно 
збільшує час і різко звужує можливості проникнення всередину салона 
за допомогою ломика або молотка.

Ще одна важлива обставина – автомобіль потрібно застрахувати. 
Для того щоб пограбувати квартиру або котедж, злочинець має по-

трапити всередину приміщення. Шляхів проникнення туди всього три: 
двері, вікна, балкони (більш екзотичні способи на зразок пробивання 
стін спрямованим вибухом, залишимо кіношникам).

Двері. Слід робити їх із міцного матеріалу не менш 7 мм завтовшки. 
Бажано покрити їх металевим листом. Метал треба замаскувати фар-
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бою, синтетикою, рейками, шкіряним замінником, щоб не привертати 
зайвої уваги. Ще краще ставити подвійні двері – перші з деревини, 
другі – металеві.

У сучасних квартирах та офісах міцні двері можна легко вибити 
разом із дверною коробкою. Тому важливо потужно закріпити цю ко-
робку металевими штирями, забетонованими в стінах, стелі і підлозі.

Обов’язкова вимога – двері мають відчинятися назовні: таку кон-
струкцію вже не виб’єш. Якщо на неї поставити накладний замок, то 
його важче буде зламати, відтиснути ригель замка.

Потрібно посилити нішу дверей і дверної коробки косинцями із 
сталі, щоб злочинець не міг уставити в щілину ломик або сокиру.

Слід ставити на двері не менше двох надійних замків різної кон-
струкції (наприклад, один – циліндричний, а другий – пластинчастий). 
Вони мають бути віддалені один від одного не менш як на 35–40 см.

Замки треба ставити з механізмами високої секретності і міцності, 
наприклад, із хрестоподібними ключами або з цифровим набором. 
Перш ніж установлювати замки на двері, дайте їх слюсареві (але тому, 
що не знає вас і вашої квартири) і попросіть ускладнити конфігурацію 
ключа, а також доопрацювати замки. Це роблять просто: у циліндровий 
замок вводять упор, а в пластинчастий вкручують додатковий гвинт.

Зовнішні двері обов’язково оснащують міцним металевим ланцюжком і 
хоч би одним надійним засувом. Оглядове очко в дверях теж не зашкодить, 
проте краще було б замовити якомусь умільцеві простий перископ. Тоді 
можна буде оглядати зверху весь простір перед дверима, не ризикуючи 
отримати кулю в око через оглядовий отвір.

Бажано, щоб замикальний пристрій зовнішніх дверей не мав отвору 
для ключа (наприклад, електронний замок з дистанційним кодовим 
управлінням і автономною системою живлення). Справа в тому, що 
деякі злочинці вприскують через отвір кислоту, яка роз’їдає пристрій 
механічного замка.

Використовуйте метод дезінформації. Щоб ввести злочинця в ома-
ну, потрібно укріпити де-небудь у верхній половині дверей датчик від 
старої сигналізації. Крім того, кольоровим дротом треба провести лінію 
з квартири в розподільну коробку на сходовому майданчику, нічого не 
приєднуючи до цього дроту. Наявність датчика і дроту примусить квар-
тирного злодія задуматися. Адже він знає, що в момент руйнування дроту 
або датчика сигналізація все-таки спрацює. 
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Вікна – найуразливіше місце будь-якого приміщення. Адже скло 
легко розбити, видавити, вирізати склорізом. Що можна порадити для 
захисту вікон? По-перше, на вікна в житлових приміщеннях потрібно 
ставити тільки подвійні рами підвищеної міцності. Якщо вікна відчи-
няються, то слід потурбуватися про те, щоб у них були міцні і надійні 
шпінгалети. 

По-друге, вікна перших поверхів, засклені двері балконів і лоджій, 
вікна, розміщені поряд із пожежними сходами, деревами, дахом су-
міжних будівель, слід закривати гратами. Щоб житло чи офіс не були 
схожими на в’язницю, можна робити грати незвичайної конфігурації, 
виконані з урахуванням естетичних вимог.

По-третє, треба використовувати захисні плівки, які наклеюють на 
скло (типу Брюксафоль, АРМ 360 та ін.). Такі плівки утримують роз-
бите або тріснуте скло в рамі, не даючи йому розлетітися на осколки. 
Завдяки цьому воно продовжує виконувати свої захисні функції, пере-
шкоджаючи проникненню зовні. До речі, скло з нанесеною захисною 
плівкою успішно протистоїть вибуховій хвилі і пляшкам із запальною 
сумішшю (“коктейлем Молотова”).

По-четверте, кожне вікно, що проглядається ззовні (з вулиці, з ві-
кон будівель, розташованих навпроти) потрібно закривати зсередини 
щільними шторами. Відсутність інформації про те, що відбувається в 
приміщенні, теж певною мірою захищає житло від небажаних візитів. 

Балкони, незалежно від поверху, треба захищати декоративними 
гратами достатньої міцності. Краще перетворювати їх на засклені ло-
джії, а скло обклеювати захисною плівкою (термін її експлуатації за 
наших погодних умов – не менше 10 років).

Сигналізація. Доцільно укласти договір з місцевим відділом міліції 
про технічну охорону квартири. Якщо це з якихось причин неможливо 
(або небажано) зробити, треба обладнати житло чи офіс системою 
сигналізації. Саме системою, тобто комплексом приладів, а не одним 
пристроєм на дверях.

На ринку є великий вибір сигнальних пристроїв для охорони. Серед 
них детектори розбиття скла, злому дверей і замків, пересування людей 
усередині приміщень, переміщень різних предметів.

Датчики сигнальних приладів можна розміщувати на дверях, вікнах, 
гратах, стінах, стелі, меблях, в освітлювальній арматурі, побутових елек-
троприладах. Залежно від принципу дії вони бувають інфрачервоними, 
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сейсмічними, мікрохвильовими, акустичними, телевізійними, комплек-
сними (наприклад, інфрачервоно-мікрохвильовими). Найбільш ефективні 
комплексні пристрої, але вони дорожчі за інші.

Вирішуючи питання про встановлення охоронної сигналізації, 
потрібно раніше з’ясувати, кому ця система сигналізуватиме: Вашій 
охороні, міліції, сусідам, випадковим перехожим чи безпосередньо 
власникові за допомогою радіопередавача; як скоро на місце події змо-
же з’явитися ваша “бригада швидкого реагування і чи взагалі у вас є 
фахівці для зустрічі непрошених гостей”.

Сейфи. У випадку, коли ніщо не вберегло квартиру або офіс від 
вторгнення злочинців, потрібно мати останню “лінію оборони” – на-
дійні сейфи. У стаціонарних і стінних сейфах слід зберігати гроші, 
цінні папери, документи, коштовності, зброю, інші предмети.

На ринку можна знайти сейфи різних розмірів і конструкцій: від 
найменших (16,5 х 37,5 х 35 см), призначених для бетонування в стіні, 
до броньованих шаф (140 х 65 х 60 см). Найбільш прогресивні моделі, 
які мають замикальні механізми з мікропроцесорним управлінням і 
автономною системою живлення (гарантійний термін служби без пере-
зарядки батарей – 2 роки) і забезпечують захист не тільки від злому, 
а й від пожежі.

Якщо ви сподіваєтеся перетворити офіс на неприступну фортецю, 
відмовтесь від цієї ідеї раз і назавжди. Абсолютних систем захисту не 
буває – так в усякому разі стверджують фахівці. Мова може йти про 
більш-менш надійні системи охорони, якість роботи яких визначається 
тим, ЩО, від КОГО і ЗА ЯКІ ГРОШІ ви збираєтеся захищати.

Початок, як говорить прислів’я, – половина справи. Тому передусім 
вдумливо і не поспішаючи дайте відповідь на кілька дуже серйозних 
запитань: “Що потрібно охороняти (майно, інформацію, цінні папе-
ри, безпосередньо персонал фірми)?”; “Хто може становити загрозу 
(злочинні групи, персонал самого підприємства, спецслужби)?”; “Як 
може бути здійснена загроза (проникнення в приміщення з вулиці, ви-
користання персоналу в корисливих цілях і т.д.)?”; “Як співвідносяться 
вартість об’єктів, що охороняються, і вартість охорони?”.

Останнє запитання, за всієї його простоти, дуже підступне. Можна 
наприклад, замовити систему охорони, вартість якої акуратно “вкладеть-
ся” в річний дохід вашої фірми, а може, і перекриє його з надлишком. 
Ви упевнені, що такі витрати справді необхідні – без супердверей і 
замкнутої телевізійної системи спостереження життя не життя і від-
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починок не відпочинок? Тоді вперед – ринок послуг перевантажений 
від пропозицій! Проте слід пам’ятати: небезпека прорахунку тут дуже 
велика. Можна, наприклад, через незнання “зазіхнути” на дешеву і 
неякісну апаратуру або, навпаки, купити дуже дорогу і престижну, але 
явно не потрібну в зовсім не фешенебельному і не привабливому для 
грабіжників офісі. Тому краще звертайтеся по допомогу до фахівців.

Компанії, що продають системи охорони і спеціальну техніку, надають 
клієнтам усі послуги – від консультацій із виїздом в офіс до проектування 
охоронних комплексів, введення їх в експлуатацію і технічної підтримки 
устаткування. Звичайно, “осічка” можлива і тут, на жаль, незалежної і 
об’єктивної інформації про цей ринок послуг немає: зазвичай фірму 
“передають” один одному колеги по бізнесу або просто знайомі, що 
на практиці перевірили її можливості. Інакше кажучи, “думайте самі, 
вирішуйте самі...” Проте знання загальних принципів охорони офісу і 
можливостей ринку вам не зашкодять.

Сучасні охоронні системи створюються за так званою блоково-
зонною технологією з багатобар’єрними системами захисту (пери-
метрами), які, у свою чергу, складаються з технічних засобів захисту 
(наприклад, грати), систем сигналізації, фізичної охорони. Тобто охо-
роняти можна все, якщо це, звичайно, потрібно: двір, дах, вікна, двері, 
саме приміщення. Зупинимося лише на деяких основних принципах 
охорони, припускаючи, що у вас “середньої руки” офіс, а захищати від 
непрошених гостей ви вирішили тільки майно.

Двір. Потрапити в офіс можна, тільки “порушивши” ту чи іншу 
межу, наприклад, непомітно перетнути територію, “обдурити” електро-
нну систему охорони дверей тощо. Почнемо з двору. Для захисту цього 
периметра існують складні й дорогі (вартістю в десятки тисяч доларів) 
системи, принципи роботи яких можуть бути різними: підземні кабель-
ні, мікрофонні, оптичні, іноді ємнісно-індуктивні. Проте, як правило, 
цю техніку застосовують на складних об’єктах – аеродромах, у готелях 
і т.ін. Зазвичай за відвідувачами або автомобілями, що наближаються до 
будівлі, спостерігають за допомогою системи охоронного телебачення, 
використовуючи як приховані, так і відкриті відеокамери. Природно, 
такі системи потребують присутності однієї-двох осіб, що, на думку 
західних фахівців, “наділяє систему людськими недоліками”. Уявіть 
самі, як по 8–10 год підряд сидіти і дивитися на екран монітора. 

Однак телевізійне стеження вважається одним із найефективні-
ших способів охорони офісу і, як і в усьому світі, “задоволенням” не з 
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дешевих. І вже якщо зважилися встановити на будівлі телекамери, та 
ще й із кожухом, будьте готові розщедритися. Наприклад, камера ви-
робництва Burle industries ins – одного зі світових лідерів виробників 
систем відеоконтролю, коштує $700, термокожух – $300. Як правило, 
для двоповерхового особняка досить 4–8 відеокамер (залежно від пе-
риметра, що охороняється).

Для чого використовують замкнуті системи телевізійного спостережен-
ня? Насамперед для перевірки істинності тривоги – на допомогу персоналу 
служби охорони. Як і детектори системи сигналізації рух на моніторі про-
вокує тривогу. Для пізнання персоналу в прямій трансляції дистанційно 
відчиняються двері, в записі – для подальшої перевірки (це дуже зручно 
для охорони, скажімо, банківського сховища).

Ці системи мають дві безперечні переваги: здатні запобігти злочину 
і прямому нападу на працівників служби безпеки.

Фахівці виділяють два види камер: для нормальної освітленості і 
для мінімальної. 

Дах. У звичайних офісах дах не охороняється, оскільки напад з 
даху не найефективніший, та й спеціальної апаратури для захисту дахів 
практично немає. Проте використання системи електричного наведення 
поля для захисту даху можна собі уявити. Злочинець не може піднятися 
на більшість дахів, не зачепивши дріт, що, природно, зменшує чутли-
вість приладу і напругу. Та й вірогідність помилкової тривоги, що є 
серйозною проблемою для різних сигналізацій, при цьому невелика. 
На птахів можна не зважати, оскільки чутливі зони можуть бути від-
далені від карнизів.

Усі перелічені методи охорони захищають офіс від непроханих 
“денних” відвідувачів, але потрібно потурбуватися і про нічну систему 
охорони. Тут може бути кілька варіантів. Звукова тривога – реакція 
на відчинення дверей. Теоретично вона має налякати злочинця і при-
вернути увагу до офісу наряду міліції, служби безпеки або місцевих 
мешканців. Для охорони можна використовувати й автоматичний 
телефонний набір для виклику відповідної служби і прямий зв’язок з 
відділенням міліції.

Закрите приміщення. Внутрішні приміщення офісу ефективно 
захищають за допомогою різних датчиків. Наприклад, пасивні інф-
рачервоні датчики реагують на людину, що рухається, як на предмет. 
Активний інфрачервоний детектор має два пристрої – приймач і пере-
давач. Останній випромінює інфрачервоні промені, а приймач створює 
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“огорожу” з двох і більше променів, при перетині яких звучить сигнал 
тривоги. Є і так звані мікрохвильові датчики, які лише виконують функ-
ції радара; детектори, що поєднують властивості пасивного інфрачер-
воного і мікрохвильового датчиків. Завдяки новітній цифровій техніці 
вони дають змогу звести до мінімуму вірогідність помилкового сигналу. 

Потрібно захистити офіс і від пожежі. Для цього використовують 
спеціальні датчики: теплові, що реагують на стандартну температуру 
55–60°С (західні зразки) і близько 70°С (вітчизняні); димові; іонізаційні 
й оптичні – відповідно, на шлейфи диму і зміну прозорості повітря. 
Пожежні датчики сполучені в один шлейф і за допомогою звука сигна-
лізують про місце пожежі. Вартість датчиків коливається від $30 до $80. 
Якщо вам пропонують “класний датчик” за $20, то вас явно намагаються 
обдурити! Кількість потрібних датчиків залежить від ступеня захисту. 
Наприклад, для кімнати 6 х 6 м достатньо одного датчика, хоча краще 
ставити два – один навпроти одного.

Усі датчики (від вікон, дверей, стелі, якщо є потреба охороняти і її) 
“заводять” на центральну панель (ЦП), забезпечену мережевим живлен-
ням від акумулятора, клавіатурою управління. ЦП може не тільки збирати 
інформацію з датчиків, а й подавати сигнал тривоги, наприклад, вмикати 
сирену, лампу, дзвінок і навіть пускати газ. На заході ЦП пов’язані з 
центральними станціями, встановленими у відділеннях поліції. Вони і 
приймають закодоване (цифрове) “послання” від ЦП. У нас ЦП, якщо 
вони є в офісі, передають повідомлення або в службу безпеки фірми, 
або у відділення міліції (якщо укладено договір між МВС і фірмою). 
Вартість офісних ЦП – $100–400. 

Незважаючи на безліч проблем і матеріальних витрат пов’язаних з 
використанням систем сигналізації, воно цілком виправдовує себе. Кра-
ще отримати сигнал про напад, ніж узагалі нічого про нього не знати.

Електронні системи захисту справедливо називають помічниками 
служби безпеки фірми. Це потрібно враховувати, вирішуючи проблему 
захисту офісу.

3.3.5.14. Гарантування фізичної безпеки
Для гарантування безпеки інформаційно-комунікаційних систем 

потрібно враховувати технологічні, логічні і фізичні чинники. Причи-
нами збоїв у роботі комп’ютерних систем у 39% випадків є чинники, 
які безпосередньо стосуються фізичної безпеки. При цьому багато 
установ недооцінюють фізичних загроз своїм інформаційним і теле-
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комунікаційним ресурсам та переоцінюють свої можливості щодо 
протидії їм. 

Відомо, що складовими функціональної безпеки інформаційно-
комунікаційних систем є: технологічна, логічна і фізична безпека. 
Стосовно перших двох складових, порівняно із загальносвітовими 
тенденціями, все більш-менш благополучно. Справді, з технологіч-
ного погляду в інформаційних системах широко використовуються і 
“дзеркальні” сервери, і подвійні жорсткі диски, і надійні системи без-
перебійного живлення.

Для забезпечення логічної безпеки активно застосовують досить розви-
нені програмні засоби боротьби з вірусами, захисту від несанкціонованого 
доступу, системи ідентифікації та кодування інформації. Але в цьому 
розділі розглянемо аспекти інформаційної безпеки, які стосуються забез-
печення фізичної захищеності державних структур, великих комерційних 
підприємств, банків, а також об’єктів, що належать до сфери критичних 
застосувань. Саме установи, що є життєво важливими для суспільства і 
держави, для нормального функціонування систем життєдіяльності країни, 
потребують особливої уваги. На жаль, на практиці заходи такого захисту 
часто зводяться лише до установлення надійного замка в сервер, придбання 
сейфа для зберігання інформаційних носіїв і облаштування протипожежної 
системи. До чого може призвести таке трактування фізичної безпеки?

За даними Асоціації захисту інформації США, причинами збоїв у 
роботі комп’ютерних систем є: 

1) помилка апаратури, програми – у 8 випадках зі 100; 
2) збій у мережі – 5%; 
3) помилка оператора – 3%; 
4) збій в електроживленні – 45%; 
5) пожежі – 8%; 
6) стихійні лиха – 22%; 
7) інше – 9%. 
Тобто 39% загроз – це загрози фізичних дій (при цьому до них 

ми не відносили збої електроживлення – 45%). Саме цим загрозам, 
як правило, не приділяють достатньої уваги. Очевидно, що в таких 
ситуаціях у разі прояву фізичних дій (терористичні акти, елементар-
ний вандалізм, пожежі, дії могутніми електромагнітними полями на 
інформаційні системи шанси на їх живучість здебільшого близькі до 
нуля. І це незважаючи на величезні витрати, пов’язані із гарантуванням 
технологічної і логічної безпеки. 

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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Втрата інформації як критичний чинник. Щодо цього цікавою є 
статистика німецької страхової компанії Gerlig, яка досліджувала, скільки 
часу має компанія для відновлення інформації у разі зупинки інформацій-
ної системи. У страхової компанії є на це 5,5 доби, у виробничого підпри-
ємства – 5 діб, у банку – 2, у підприємства безперервного циклу – близько 
доби. Якщо протягом цього терміну будь-яка з перелічених структур не 
відновить своєї інформаційної системи, то із 100%-ю вірогідністю можна 
стверджувати, що протягом року вона припинить свою діяльність. 

У 74% випадків причиною припинення діяльності підприємств в 
Німеччині була саме втрата інформації. При цьому від життєдіяльності 
критичних засобів залежить саме існування інфраструктури сучасного 
суспільства (атомні станції, державні органи, військові інформаційно-
комутаційні центри, пункти опрацювання інформації і зв’язку право-
охоронних структур). 

Для знищення інформаційної бази (наприклад, перелічених об’єктів) 
зовсім необов’язково впливати на те приміщення, де вона зберігається. 
Досвід показує, що лише п’ята частина інформаційних катастроф в 
установах сталися через пожежі в інформаційних підрозділах, а решта 
80% – через пожежі в сусідніх приміщеннях, куди доступ сторонніх 
значно спрощений. 

Норми ЄС і порогові значення. Компанія IBM провела дослі-
дження, результати яких були покладені в основу встановлених в Єв-
ропейському співтоваристві норм. Згідно з європейським стандартом 
EN 1047-1, максимально допустимими параметрами середовища пе-
ребування носіїв інформації є такі: температура 50°C для магнітних 
носіїв і 70°C для комп’ютерної техніки за відносної вологості повітря 
85%. Якщо носії потрапляють у середовище, де зазначені параметри 
вищі за вказані значення, то інформацію, записану на них, не можна 
вважати вірогідною. 

Тому якщо навіть пожежа виникла в сусідньому приміщенні, то з 
великою вірогідністю вона може призвести установу до інформаційного 
колапсу, що зумовлено не тільки високою температурою (900–1000°C). 
До незворотних наслідків призводить і виникнення перегрітої пари 
(наприклад, у забетонованому приміщенні площею 30 м2 і 2,5 м за-
ввишки з повітря і бетонних стін може випаруватися від 200 до 1000 
л води). Не слід забувати і про те, що багато деталей устаткування, 
меблів у приміщеннях зроблені із спеціальних пластмас. Наприклад, 
поліхлорвініл при температурі 120°C починає виділяти чистий хлор, 
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який, сполучаючись із воднем, утворює соляну кислоту (під час горіння 
з 1 кг поліхлорвінілу утворюється до 6 м3 газу, що спричинює корозію). 
А вже “кислотну лазню”, навіть без прямого контакту з вогнем, навряд 
чи може витримати будь-яке інфокомунікаційне середовище без засто-
сування спеціальних технологій фізичного захисту. 

Чинники, що руйнують інформацію. За статистичними даними, що-
річний збиток від крадіжок і вандалізму щодо устаткування “hard-ware” в 
Німеччині становить 50–55 млн. євро, а в США – до $1 млрд. 

Іншим критичним чинником слугує електромагнітне випроміню-вання, 
яке слід розглядати з двох позицій. По-перше, це просочування інформації в 
результаті сканування випромінювання, що створюється комп’ютером або 
сервером. Причому це сканування можливе на відстані до 1 км. По-друге, 
могутній електромагнітний імпульс, яким можна на відстані знищити 
інформацію, що міститься на магнітних носіях. Тобто захистом від випро-
мінювання також не варто ігнорувати. 

Технології фізичного захисту: “поставив і забув”. Такі технології 
достатньо розроблені, але, незважаючи на це, поки що вкрай рідко 
застосовуються в Україні. Вони постійно вдосконалюються і мають 
хороші перспективи для того, щоб стати надійним бар’єром для дій, 
спрямованих проти життєво важливих інформаційних і телекомуніка-
ційних вузлів підприємств і державних установ. 

Вже нині є високотехнологічні засоби захисту, що дають змогу при 
температурі зовнішнього середовища 1100°C зберігати життєздатність 
комп’ютерної системи протягом 2 год і протистояти фізичному руй-
нуванню та зломам, а також могутнім електромагнітним імпульсам та 
іншим перевантаженням. 

Не слід забувати про те, що катастрофи і надзвичайні ситуації, 
з якими, на жаль, нам доводиться стикатися, є непередбачуваними і 
некерованими. Тому вимоги безпеки у всьому світі посилюються, і 
пропоновані рішення постійно вдосконалюються, створюються нові 
продукти, підвищується ступінь захищеності існуючих. Тому при уста-
новленні різних систем безпеки потрібно враховувати, що: 

1) реальне зниження ступеня інформаційних ризиків можливе 
лише тоді, коли однаково розвинені технологічні, логічні й фі-
зичні складові інформаційного захисту; 

2) відставання технологій фізичного захисту інформаційних і те-
лекомунікаційних ресурсів від реальних загроз багато в чому 
зумовлене незнанням статистики втрат і браком інформації про 
передові стандарти рішень у цій сфері. 
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3.3.5.15. Заходи протидії рекету, замахам,  
захопленню заручників. Правила поведінки особи  

під час її захоплення як заручника
Рекет, або здирство, – найпоширеніший вид злочинів проти біз-

несменів. Кращий захист від здирства – злиденність. Але оскільки 
бізнесмен до жебраків не належить, розглянемо два види рекету:

1. Підприємця шантажують, погрожуючи розголосити або напра-
вити в “компетентні органи” якісь небезпечні для нього відомості. 
Наприклад, повідомити до податкової інспекції про те, що він при-
ховав від неї вельми значну суму або купив крадений товар (варіанти: 
бракований, закінчився термін його придатності, некондиційний тощо).

У цьому разі треба передусім “тягнути” час, щоб з’ясувати, наскіль-
ки обізнаний шантажист із реальним станом ваших справ, і спробувати 
виявити його (за допомогою фахівців, звичайно). Наприклад, у розмові 
можна пристрасно й аргументовано доводити, що сума, яку він вимагає, 
немислимо велика, у вас таких грошей просто немає, принаймні зараз. 
Ви можете також зволікати з виплатою під цілком розумним і перекон-
ливим приводом перевірки серйозності документів, які є в шантажиста.

Цілком імовірно, що відомості ці не такі вже й страшні, а то й зо-
всім помилкові. В жодному разі не поспішайте радісно повідомляти 
анонімному ворогові про те, що його загрози вам не страшні. Вико-
ристовуйте інформаційну перевагу в своїх інтересах. Бажано записати 
телефонні переговори на магнітофон. Сучасна техніка дає змогу із 
100%-ю точністю ідентифікувати голоси людей, до яких би хитрувань 
вони не вдавалися для маскування. 

Ще один хороший засіб захисту – дезінформація. Якщо у вас є хоч 
тінь підозри, що хтось полює за компрометуючими матеріалами, зробіть 
“мисливцеві” послугу: поширюйте відповідні чутки, зробіть фальшиві 
документи і все для того, щоб “охочі” змогли ознайомитися з ними. 
Цим ви швидше за все спровокуєте вимагача зробити перший крок і, 
отже, зможете визначити його особу і отримаєте “зброю” проти нього, 
нічим не ризикуючи. Шантажисти, як правило, перебувають серед най-
ближчого оточення бізнесмена. Це можуть бути колишні співробітники, 
партнери у справах, сусіди, навіть родичі, незадоволені вами і своїми 
заробітками; службовці, допоміжний персонал.

2. Злочинці вимагають заплатити їм за те, щоб вони не вчинили 
щось погане бізнесменові, його близьким, його фірмі. Популярні варі-
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анти в цьому разі – нав’язування “охорони” або пропозиція “взяти на 
роботу” з величезним окладом. У тому, що виникає подібна ситуація, 
іноді винен сам бізнесмен. Наприклад, коли він звертається до “крутих 
хлопців” з проханням вибити борги у злісних неплатників або просить 
залагодити справу, не зовсім нормальну з огляду на закон.

Якщо “наїжджає” велике злочинне угруповання, то воно насам-
перед обмежиться “накладенням данини”в розмірі 10–20% доходу 
підприємства. А невеликі банди (“беззаконня”) прагнуть “вибити” 
максимальну суму, аж до повного розорення підприємця. Але в обох 
випадках слід мати на увазі, що виконання первинних вимог (часто 
досить поміркованих) – це лише спосіб підчепити вас на гачок. Потім 
вони вимагатимуть ще більше і ставитимуть нові умови.

Як їм протистояти? Передусім треба максимально тягнути час, щоб 
з’ясувати, хто на вас “наїжджає” і яким є ступінь реальної загрози. 
Обов’язково слід звернутися до фахівців з охоронної фірми або в мілі-
цію. Найефективніший спосіб протидії рекетирам – зустрічний рекет. 
Проте він найскладніший і дорогий. Набагато простіше обмежитися 
рішучою відмовою, підкріпленою демонстрацією колективної сили: 
появою на горизонті міліції, охоронців, здійсненням комплексу заходів 
безпеки, виявленням джерел інформації, пошуком підслуховувачів, 
розробленням плану дій ваших рідних і співробітників у кризовій си-
туації (захоплення заручників, викрадення дітей, акції залякування). 
Кризовий план допоможе максимально пом’якшити удар, якщо його 
все-таки буде завдано, уникнути паніки, непродуманих рішень. Якщо 
ж ваші справи зовсім кепські, то заспокойтеся хоча б на кілька хвилин 
і добре подумайте, що для вас дорожче: власне життя чи гроші?

Вибухи в офісі, в під’їзді, автомобілі, магазині стають частиною 
повсякденного життя наших міст. Наприклад, у Києві у 2003 р. сталося 
понад 100 вибухів гранат, мін, вибухових пристроїв. Результат – десятки 
вбитих і поранених людей, значні матеріальні збитки.

Арсенал у злочинців досить різноманітний: від саморобних вибу-
хових пристроїв до гранат Ф-1, РГД-5, протипіхотних і протитанкових 
мін. Ось два приклади: 1) гранату Ф-1 (або зв’язку гранат РГД-5) при-
кріплюють до автомобіля, що стоїть у гаражі чи на відкритій стоянці. 
У кільце чеки гранати протягують волосінь, кінець якої прикріплений 
до нерухомого предмета за автомобілем. Машина починає рух, чека 
висмикується – і граната вибухає; 2) пляшку з-під вина заповнюють 
високооктановим бензином і закупорюють корком, покритим речови-
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ною, чутливою до тертя. Під час витягування корку виникає займання, 
потім вибух, і той, хто це робив, гине від опіку. Відомі випадки, коли 
злочинці підривали керовані по радіо міни. Чим складніший спосіб ви-
буху, тим більше потрібно часу на його підготовку, тим він дорожчий і 
тим вища вірогідність невдачі через технічні неполадки.

Здебільшого об’єктом підриву є особистий або службовий авто-
мобіль бізнесмена. Основні місця для мінування в машині – сидіння 
водія, днище під передніми сидіннями, бензобак, капот. Зрідка заряд 
вибухівки вкладають у багажник, під заднім сидінням, у “бардачок” 
та інші місця. Крім того, міну великої потужності можуть установити 
недалеко від автомобіля або в машині, що стоїть поряд. Але в цьому 
разі потрібне керування нею ззовні по радіо або підрив за допомогою 
електричного дроту. Тобто злочинець повинен перебувати недалеко 
від місця злочину і спостерігати, що завжди вважається небажаним.

Мають насторожувати такі ознаки:
• поява якоїсь нової деталі всередині або зовні автомобіля;
• залишки пакувальних матеріалів, ізоляційної стрічки, обрізки 

дротів недалеко від автомобіля або всередині салону;
• натягнута волосінь, дріт, шнур, мотузка, прикріплені до будь-

якої частини автомобіля;
• чужа сумка, коробка, валіза, пакет, згорток усередині салону 

або поряд з машиною.
Залишаючи машину на тривалий час без нагляду (на ніч, на час 

роботи, на дачі та ін.), навіть у “надійному” гаражі або на автостоян-
ці, що охороняється, використовуйте так звані “контрольки” – вузькі 
смужки липкої стрічки (ізоляційної, лейкопластиря, паперової і т.ін.) 
під колір поверхні між крилами і капотом, на дверцях салону, кришці 
бензобака, між сидінням і рамою. Замість стрічок іноді приклеюють 
волоски, уламки сірників. Якщо ця “сигналізація” виявиться поруше-
ною, не заводьте машину, нічого не відкривайте в ній (наприклад, не 
намагайтеся підняти подушку сидіння) до моменту, поки не проведете 
ретельний візуальний огляд. У разі виникнення підозр звертайтеся до 
фахівця-сапера.

Краще, щоб машину обстежував, відкривав, заводив, розігрівав і 
рушав з місця хтось інший, а не ви (ваш водій, охоронець, службовець 
автостоянки або кооперативного гаража, сусід по будинку). 

Із сучасних вибухових речовин (на зразок радянського пластиту, чехос-
ловацького семтексу) і засобів підривання “фахівці”, що мають армійську 
підготовку, конструюють найрізноманітніші мініатюрні міни-пастки. 
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Для замаху на бізнесмена може бути використаний і поштовий 
канал. Вибухові пристрої, що переправляються в листах, спрямовані 
не на вбивство, а на залякування одержувача. Адже 20–40-грамовий 
заряд вибухівки може тільки поранити і викликати сильний шок. Для 
знищення застосовують не листи, а бандеролі й посилки.

Вибухові пристрої, які закладають у конверти, бандеролі та по-
силки, можуть бути як миттєвої, так і сповільненої дії. Детонатори 
миттєвої дії викликають спрацьовування вибухового пристрою при 
натисканні, ударах, проколюванні, знятті навантаження, руйнуванні 
елементів конструкції, просвічуванні яскравим світлом і т.ін. Напри-
клад, вибухові пристрої, що діють за принципом музичної листівки, 
вибухають під час її розкриття, вміщені в бандеролях – або під час 
відкриття, або при спробі витягнути книгу чи коробку з упаковки, ви-
бухові пристрої в посилках – зазвичай при порушенні кришки ящика 
посилки.

Детонатори сповільненої дії із зазначенням заздалегідь установле-
ного терміну (від кількох годин до кількох діб) або викликають вибух, 
або приводять вибуховий пристрій у бойове положення, після чого ви-
буховий пристрій спрацьовує миттєво у разі дії на нього ззовні. Проте, 
незалежно від типу детонатора і вибухового пристрою, листи, бандеролі 
й посилки з такою “начинкою” обов’язково мають ознаки, за якими 
можна їх відрізнити від звичайних поштових відправлень. Розрізняють 
основні і допоміжні ознаки. До основних належать:

• товщина листа від 3 мм і більше, є окремі потовщення;
• зміщення центра ваги листа (пакета) до однієї з його сторін;
• наявність у конверті предметів, що переміщуються, або по-

рошкоподібних матеріалів;
• наявність у вкладенні металевих або пластмасових предметів;
• наявність на конверті масляних плям, проколів, металевих кно-

пок, смужок тощо;
• наявність незвичайного запаху (мигдалю, марципана, паленої 

пластмаси та ін.);
• “цокання” в бандеролях і посилках годинникового механізму 

(один із найпростіших і найпоширеніших детонаторів роблять 
за допомогою звичайного будильника);

• у конвертах і пакетах, ящиках посилок під час їх перевертан-
ня чути звук переміщення предметів або шурхіт порошку, що 
пересипається.
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Наявність хоч би однієї з перелічених ознак (а тим більше кількох) 
дає змогу припустити, що в поштовому відправленні міститься ви-
бухова “начинка”.

До допоміжних ознак належать:
• особливо ретельне заклеювання листа, бандеролі, посилки, в 

тому числі липкою стрічкою, паперовими смугами та ін.;
• наявність написів типу “особисто в руки”, “розкрити тільки 

особисто”, “вручити особисто”, “таємно”, “тільки директорові 
(власникові, голові)” і т.ін.;

• відсутність зворотної адреси або прізвища відправника, нероз-
бірливе їх написання, явно вигадана адреса;

• саморобна нестандартна упаковка.
З урахуванням зазначеного дотримуйтеся трьох обов’язкових правил: 

всю пошту має розкривати тільки секретар, охоронець, а не керівник; 
робити це треба в спеціально відведеному приміщенні, віддаленому від 
кабінету директора; у разі отримання підозрілої кореспонденції секретар 
має проінформувати про це керівника фірми чи начальника СБ, які й 
вирішують, чи варто викликати фахівців.

Усе сказане про сторонні предмети, залишки ізоляції, дроти тощо сто-
сується також офісів, квартир, дач, під’їздів, навіть вхідних дверей, якщо 
ви користуєтеся ними систематично. Крім того, звертайте увагу на сліди 
ремонтних робіт, свіже фарбування (особливо окремих ділянок) стін і під-
лог, на перестановку меблів, на появу будь-яких нових предметів. Напри-
клад, 200 г семтексу неважко заховати в корпус факсу, в квітковий горщик, 
радіотелефонну трубку. Але цих 200 г більш ніж достатньо, аби автомобіль 
типу “Вольво” разом зі всіма пасажирами перетворився на палаючий ка-
тафалк, а в кімнаті площею 24 м2 не залишилося жодної живої людини!

Деякі заходи загальної безпеки:
• Уникайте виходити з будинку й офісу поодинці. Пересуватися 

в групі людей завжди безпечніше.
• Намагайтеся уникати постійних маршрутів поїздок на роботу і 

назад. Досвід показує, що злочинці зазвичай ведуть спостере-
ження за своєю жертвою, щоб вибрати найбільш зручне місце 
і час для нападу. Виберіть хоча б чотири різних маршрути і 
користуйтеся ними за принципом випадкового вибору. Неперед-
бачуваність – ваш кращий захист.

• Прагніть їздити жвавими дорогами, уникати пустинних вулиць. 
Перевіряйте, чи не переслідує вас якийсь автомобіль. Під час 
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руху по шосе з кількома смугами займайте місце в середньому 
ряду, щоб не дати можливості притиснути ваш автомобіль до 
узбіччя.

• Коли їдете в машині, зачиняйте всі дверці на кнопки, залишайте 
відкритою лише кватирку. Якщо вас зупинили (наприклад, ДАІ), 
не виходьте із машини, нехай виходить охоронець,  особливо 
якщо місце пустинне, а час доби темний. Машину тримайте 
на передачі, щоб мати можливість у будь-який момент втекти.

• Якщо вам здається, що за вами стежать з іншої машини, пере-
вірте це, раптово змінивши напрям руху або швидкість, різко 
перебудовуючись з ряду в ряд, несподівано роблячи зупинки. 
Якщо в підозрілій машині перебувають злочинці, їм доведеться 
відповідно діяти.

•  Якщо ваші підозри реальні, негайно зв’яжіться з міліцією або 
зі своєю власною “бригадою швидкого реагування”. У цьому 
разі у вас обов’язково має бути мобільний телефон. 

• Якщо машина із злочинцями перегородила вам шлях (найчасті-
ше при цьому використовують “ножиці”: одна машина перекри-
ває дорогу спереду, друга – ззаду), на великій швидкості бийте в 
місце, що становить третину машини (за переднім колесом або 
перед заднім). У жодному разі не зупиняйтеся. Якщо місцевість 
дозволяє, їдьте на швидкості по узбіччю, по бездоріжжю.

• Якщо злочинець готується почати стрілянину по вашій машині, 
збільшуйте швидкість і спрямуйте автомобіль прямо на нього. 
Від куль сховайтеся, пригнувшись нижче лобового скла, але про-
довжуючи тримати кермо руками у вибраному напрямку. Збив-
ши злочинця машиною, не витрачайте час на з’ясування того, 
в якому він стані. Негайно їдьте на максимальній швидкості.

• Необхідно, щоб в усіх місцях в автомобіля (а не тільки в пере-
дніх) були пояси безпеки. Бажано також укріпити салон зсере-
дини додатковим ребром жорсткості, що запобігає його сплю-
щенню у разі падіння під укіс або тарану. За бажання автомобіль 
будь-якої марки можна за допомогою умільців так обладнати 
для “війни на дорогах”, що він стане свого роду “броненосним 
крейсером”. І тоді ви зметете зі шляху будь-який автомобіль, 
хто б ним не керував.

• Якщо в салон автомобіля кинули пляшку із запалювальною 
сумішшю, не зупиняйтесь. Температура всередині салону не 
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перевищуватиме 55–60 °С, тобто не є небезпечною для жит-
тя. На граничній швидкості їдьте від місця події, адже пляшку 
кинули саме для того, щоб “викурити” вас із машини. Якщо 
хочуть знищити, то кидають гранату типу Ф-1, а сам злочинець 
негайно ховається.

• Приїжджайте на роботу і виїжджайте з неї в різний час. За 
можливості користуйтеся різними входами в будівлю. Якщо 
вхід у ваш офіс тільки один, забезпечте постійний контроль 
за ним.

• Уникайте приїжджати в офіс в години, коли там нікого немає. 
Остерігайтеся будь-якої сторонньої людини, яка без діла тиня-
ється біля будівлі або по коридору. Вимагайте від своєї охорони 
з’ясування його особи.

• Не стійте безцільно біля вікон. Не влаштовуйте поряд з вікном 
своє робоче місце, якщо його можна проглядати з вулиці, з вікон 
(у тому числі горищних) найближчих будівель.

• Обережно ставтесь до прохань про фотографування або інтерв’ю 
у себе. Заздалегідь визначте час візиту, його тривалість, що ви 
дозволите сфотографувати або що скажете. На час візиту за-
безпечте себе охороною. Не впускайте більше людей, ніж це 
було заздалегідь обумовлено. У будь-якому разі їх не повинно 
бути більше двох.

• Зробіть так, щоб ваші діти ходили в школу і зі школи в супроводі 
дорослих. Попередьте вчителів, що ваших дітей ні за яких об-
ставин не можуть зустрічати, відвозити додому сторонні люди, 
зокрема жінки.

• Завжди припускайте, що ваш телефон прослуховується. Будьте 
дуже обережні в телефонних розмовах. Це стосується як службо-
вих телефонів, так і домашнього, а тим більше – радіотелефону.

• Попередьте рідних і близьких вам людей, щоб вони не впускали 
в будинок незнайомих, нікому нічого не повідомляли про вашу 
діяльність, про місцезнаходження (крім офісу, зрозуміло), не 
приймали ніяких пакетів або предметів, якщо не знають, від 
кого вони прислані.

• Ставтесь насторожено до осіб, що видають себе за працівни-ків 
міських комунальних служб, за ремонтних робітників, за роз-
дрібних торговців, що раптом з’явилися в районі вашого будинку 
або офісу (був випадок, коли вбивця замаскувався під вуличного 
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продавця фруктів і встановив свій візок поряд з будинком жертви. 
Бізнесмен вийшов з під’їзду і дістав кілька куль).

• Не обговорюйте плани ділових поїздок і зустрічей у присутності 
сторонніх людей. Не ведіть ділових переговорів по телефону 
в присутності відвідувачів. Якщо вам у цей час телефонують, 
пропонуйте передзвонити пізніше.

• Підтримуйте дружні взаємини із сусідами, особливо з немо-
лодими. Саме пенсіонери (особливо жінки) проводять цілі дні 
на лавках біля будинку, можуть першими вас попередити про 
підозрілих осіб, про те, що хтось цікавиться вами або вашою ма-
шиною, вашими дітьми, намагався проникнути у квартиру і т. ін.

• Обговоріть із членами сім’ї, що вони повинні робити у випад-
ку, якщо вас або когось із них викрадуть. Зробіть необхідні 
фінансові та інші розпорядження на цей випадок, вкажіть но-
мери телефонів, з якими треба дзвонити, взагалі розробіть свій 
“кризовий план”. Якщо біду очікуєш, то від неї менше шкоди, 
ніж коли вона приходить неочікувано.

Викрадення бізнесмена або членів його сім’ї з метою викупу є 
одним з поширених видів кримінальних злочинів. Крім того, стати 
заручником можна випадково, наприклад під час пограбування бан-
ку, магазину, квартири, заміського котеджу або при захопленні людей 
терористами.

Заручник – це людина, яка перебуває “в полоні” у злочинців. Ска-
зане не означає, що він взагалі позбавлений можливості боротися за 
благополучний вихід із тієї ситуації, в якій опинився. Навпаки, від 
його поведінки залежить багато що. Вибір правильної лінії поведінки 
вимагає наявності відповідних знань, якими повинні володіти як сам 
бізнесмен, так і всі члени його сім’ї. 

Класична схема викрадення є такою: планування, підготовка, захо-
плення, укриття заручника, спілкування й допити, ведення переговорів, 
отримання викупу, звільнення або вбивство жертви.

 На етапі планування злочинці намічають об’єкт для викрадення, 
суму передбачуваного викупу, учасників операції, відповідні місця 
викрадення, ведення переговорів, отримання викупу. 

Найважливішими моментами етапу планування є: вибір відповідної 
жертви та визначення суми викупу.

Найбільший викуп нашого часу становив $60 млн. Він був сплаче-
ний злочинцям у 1975 р. в Аргентині за звільнення двох братів Борн. 
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Найбільший із відомих викупів у Росії був сплачений банді Якшиянця 
(5 осіб), яка захопила у грудні 1989 р. 30 школярів разом із вчитель-
кою, – $3 млн.

Не завжди викрадення в бізнесі пов’язане з викупом. Іноді таким 
способом намагаються отримати якусь важливу інформацію, змусити 
бізнесмена піти на небажану для нього співпрацю, відмовитися від 
реалізації намічених планів тощо.

 Превентивні заходи захисту бізнесмена на цьому етапі полягають 
у здійсненні комплексу загальних заходів безпеки. Особливе значення 
серед них мають замовчування інформації про свій добробут, маскування 
та дезінформація, наявність особистої охорони, проведення оперативної 
роботи з виявлення потенційних нальотчиків.

На етапі підготовки злочинці приділяють велику увагу детальному 
вивченню способу життя наміченої ними жертви (і всіх членів її сім’ї), 
на ті місця, де вона найчастіше буває, на ті заходи безпеки, яких вживає. 
Вони ретельно вивчають місцевості, уточнюють маршрути руху між 
будинком і роботою, іншими місцями, які відвідує бізнемен, з’ясовують 
розташування приміщень у квартирі чи офісі, сектори огляду з вікон і 
т.ін. Так, напередодні викрадення одного московського бізнесмена він 
виявив, що протягом кількох днів по дорозі на роботу його обганяла 
одна й та сама іномарка, яка довго була на стоянці біля його офісу. Люди 
звідти не виходили, залишаючись на своїх місцях. Бізнесмен не надав 
значення побаченому, а служби безпеки у нього не було.

Вивчають злочинці і близьких друзів, ділових партнерів наближених 
співробітників бізнесмена. Це роблять для визначення тих осіб, які 
можуть виявитися корисними при веденні переговорів. Уточнюють їх 
імена і прізвища, адреси помешкань, квартирні телефони та реєстра-
ційні номери особистих автомобілів, зовнішні прикмети для швидкого 
й точного розпізнавання.

Заходи захисту на цьому етапі аналогічні до попередніх, з тією 
лише особливістю, що ще більше значення має оперативна робота 
служби безпеки. За наявності кваліфікованих працівнику у її штаті 
вони обов’язково викриють стеження, підвищену увагу до бізнесмена, 
його сім’ї й фірми. На те вони й професіонали.

Захоплення є центральною частиною операції. Аналіз подібних 
акцій, що траплялися на заході, показав, що 90% всіх викрадень біз-
несменів відбувається у той момент, коли жертва перебуває по дорозі 
на роботу або з роботи, недалеко від квартири чи офісу. Інакше кажучи, 
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для захоплення зазвичай обирають таке місце, де неможливо змінити 
маршрут руху, навіть якщо вдається міняти час приїзду та від’їзду.

За розповідями колишніх жертв і учасників, типова акція із за-
хоплення здійснюється так. Один із злочинців повідомляє по радіо 
або телефону про те, що об’єкт покинув місце роботи (або квартиру), 
інший – про те, що автомобіль об’єкта наближається до наміченого 
пункту. Тут вулицю блокують, спеціально влаштувавши автомобільний 
інцидент, або перекривають автофургоном (вантажівкою), що “раптово” 
зламався. 

Захоплення проводять у момент, коли автомобіль об’єкта зупиняється 
біля штучно створеної перешкоди. Тут починає діяти група захоплення, 
яка може ховатися в автомобілі, що їде за машиною об’єкта, маскуватися 
серед пішоходів або ж перебувати в автофургоні, що блокував вулицю. На 
відкритих дорогах, за містом злочинці можуть маскуватися під працівників 
ДАІ, дорожніх робітників та ін. Якщо є охорона, її розстрілюють, нейтра-
лізують електрошокерами, виводять з ладу газовою зброєю. Незалежно від 
того, на якому автомобілі відвезли жертву з місця події (її власному чи на 
машині злочинців), через кілька кілометрів транспортний засіб міняють 
на інший.

Викрадення з будинку – складніша операція, оскільки пов’язана з 
проникненням у квартиру. Для цього злочинці зазвичай маскуються 
під працівників комунальних, побутових, ремонтних служб, телеграфу, 
міліціонерів. Ще важчим вважається викрадення із внутрішніх при-
міщень офісу, особливо якщо там є охорона, передбачені блокування 
дверей, сигналізація.

Як показує практика, захоплення часто проводиться тоді, коли об’єкт 
виходить з під’їзду будинку (офісу), прямуючи до свого автомобіля, або, 
навпаки, виходить із автомобіля і прямує додому (в офіс).

Організовуючи операції із захоплення, злочинці намагаються ви-
користовувати в своїх інтересах стійкі звички поведінки об’єкта ви-
крадення. Наприклад, один із петербурзьких бізнесменів, викрадений 
з метою викупу, обідньої пори разом зі своєю секретаркою відвідував 
один і той самий ресторан, розташований недалеко від офісу. Удвох 
їх і викрали. Інший об’єкт мав звичку довго затримуватися на робо-
ті увечері, а потім покидати будівлю через запасний вихід, що вів у 
тихий провулок. Цим скористалися злочинці, вони зуміли схопити 
його і відвезти так, щоб ніхто не помітив. Бувають випадки захоплення 
бізнесменів, котрі мали звичку щодня рано вранці робити фіззарядку 
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на спортивному майданчику сусідньої школи. Там їх і брали прямо у 
спортивному костюмі і кросівках.

Крім звичок своїх жертв, злочинці використовують будь-які обста-
вини, котрі допомагають їм виграти час та відтягнути момент виявлення 
факту викрадення. Наприклад, у Москві був випадок, коли дружина 
бізнесмена пішла з дому разом із донькою по магазинах, а він попере-
див її, що після роботи має намір відвідати спортивний зал. Телефон 
прослуховувався. Тому у спортивному клубі ніхто не звернув уваги на 
його відсутність, а вдома спохватилися тільки через три години. Цього 
часу злочинцям вистачило, аби надійно сховати свою жертву. 

Здебільшого ретельно сплановані й добре підготовлені операції з ви-
крадення людей здійснюються дуже швидко. Так, італійські терористи з 
“червоних бригад” кілька місяців готували викрадення прем’єр-міністра 
Альдо Моро, а на виконання операції їм вистачило лише однієї хвилини. 

Головну роль у нейтралізації спроб захоплення бізнесмена повинна 
відігравати його охорона. Вона має діяти наперед відпрацьованими ти-
повими схемами, що визначають грамотне прикриття клієнта, постійну 
готовність до несподіваного нападу (зокрема, із застосуванням вогне-
пальної зброї), використання додаткових засобів захисту (світлозвукових 
гранат, собак, сигналізації тощо).

У момент захоплення злочинці діють безцеремонно, навіть жорсто-
ко. Іноді жертві завдають удару по голові, і вона втрачає свідомість, або 
вводять їй сильнодіючі медичні препарати. Це роблять для того, щоб 
об’єкт не чинив опору, не намагався втекти, не привертав уваги сторон-
ніх людей і не міг зрозуміти, куди його везуть. Надто емоційним жервам 
нападу вводять наркотики, щоб вони заспокоїлися, занурившись у сон. 

Проте набагато частіше жертву просто позбавляють можливості 
рухатися, використовуючи для цього мотузки або наручники. Очі й 
рот заліплюють лейкопластирем. Викраденого зазвичай розміщують 
на підлозі салону автомобіля (під ногами викрадачів) або в багажнику. 
Він може опинитися в мішку, ящику, бочці, навіть у великій валізі. Де-
кого при цьому охоплює напад клаустрофобії (боязнь замкнутого про-
стору), що супроводжується неприємними фізіологічними відчуттями. 
Потрібно стійко витримати всі незручності, пам’ятаючи, що ситуація 
є тимчасовою, триватиме максимум кілька годин.

Реальна можливість вирватися із рук злочинців є на початку за-
хоплення, у момент нападу. Несподівані для злочинців і рішучі дії 
об’єкта нападу (особливо в поєднанні з аналогічними діями охорони) 
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можуть сприяти порятунку. В Росії й за рубежем траплялися випадки, 
коли об’єкти нападу збивали машиною кількох злочинців, відкривали 
вогонь з особистої зброї, проривалися крізь відкритий по них вогонь 
і залишалися живими. Але якщо безуспішність спроб звільнитися є 
очевидною, краще не вдаватися до крайніх заходів, а діяти залежно 
від обставин. 

Від моменту захоплення потрібно контролювати свої дії і фіксувати 
все, що може сприяти звільненню. Потрібно запам’ятати всі деталі 
транспортування з місця захоплення: час і швидкість руху, підйоми і 
спуски, круті повороти, зупинки біля світлофорів, залізничні переїзди, 
характерні звуки. За можливості всі ці відомості треба повідомляти на-
тяком або запискою тим, хто веде переговори із злочинцями. Зрозуміло, 
що така нагода може не трапитися, але в будь-якому разі пам’ятайте, 
що навіть незначна інформація про “в’язницю для заручника” може 
виявитися корисною для його звільнення і викриття злочинців. Треба 
запам’ятовувати все побачене і почуте за час перебування в ув’язненні – 
розміщення вікон, дверей, сходів, колір шпалер, специфічні запахи, не 
кажучи вже про голоси, а також про зовнішність і манери злочинців. 
Слід спостерігати за їх поведінкою, уважно слухати розмови між ними, 
запам’ятовувати розподіл ролей. Тобто потрібно скласти в думці чіткий 
психологічний портрет кожного злочинця.

Відомі випадки, коли викраденим людям вдавалося залишати у 
місцях зупинок автомобіля умовні знаки, викидати назовні записки, тим 
чи іншим способом зробити помітки у місці свого ув’язнення. Проте 
робити подібні речі слід дуже обережно, оскільки в разі їх виявлення 
злочинцями неминучим є суворе покарання.

Людина стає жертвою з моменту захоплення. І хоча це відбувається в 
різних умовах, жертва завжди переживає психічне потрясіння (шок), зу-
мовлене раптовим різким переходом від фази спокою до фази стресу. Люди 
реагують на такий перехід по-різному: одні стають буквально паралізовані 
страхом, інші намагаються дати відсіч. Тому життєво важливо швидко 
впоратися зі своїми емоціями, щоб поводитися раціонально, збільшуючи 
шанси свого порятунку.

Злочинці “працюють” із заручником так, щоб якомога повніше ви-
користати його в своїх інтересах. Зокрема, вони всіляко демонструють 
свою перевагу і владу над жертвою, навіть якщо та не чинить опору, 
прагнуть придушити волю свого полоненого і залякати його. Тому 
заручник має визначити для себе власну позицію у стосунках зі зло-
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чинцями. З практики відомо, що безвольна поведінка, благання про 
пощаду, поступливість реальної користі не дадуть. Злочинці в будь-
якому разі діють відповідно до своїх планів та залежно від обставин.

Тому зовнішню готовність до контакту зі злочинцями та обговорен-
ня питань, які цікавлять їх, потрібно поєднувати з головним правилом: 
допомагати не злочинцям, а собі. Адже отримана від заручника інфор-
мація кінець кінцем використовується на шкоду йому самому, його 
близьким, товаришам по службі, працівникам правоохоронних органів. 
Продумано слід підходити до запитань бандитів про можливу реакцію 
свого оточення на викрадення, про суму викупу, про можливість задо-
волення інших вимог.

Надзавданням при цьому є – допомогти своїми відповідями лю-
дям, які намагаються знайти і звільнити заручника, а не поставити їх 
у скрутне становище. Зокрема, аргументоване переконання злочинців 
у нереальності тих чи інших їхніх вимог може сприяти розв’язанню 
інциденту “малою кров’ю”. Разом із тим не можна діяти за принципом 
“все або нічого”. Реакція бандитів на очевидність факту нездійснен-
ності їх задуму в поєднанні зі збудженим психічним станом, в якому 
вони часто перебувають під впливом наркотиків, у стані алкогольного 
сп’яніння, буває дуже жорсткою.

Треба намагатися пом’якшити ворожість бандитів до себе, шукати 
можливості встановити індивідуальні контакти з деякими із них. Це 
необхідно хоча б для того, щоб уникнути фізичних страждань або по-
ліпшити умови утримання. Але зовнішня готовність знайти спільну 
мову із злочинцями, участь в обговоренні проблем, що хвилюють їх, 
не повинні суперечити згаданому головному принципу: допомагати 
собі, а не бандитам. 

Допит. Практично завжди викрадених людей допитують. Допит 
може мати характер майже дружньої бесіди, а може супроводжуватися 
звірячими тортурами. Досвідчені злочинці намагаються справити вра-
ження прихильності, і деякі заручники вірять цьому, потребуючи хоч 
якоїсь психологічної підтримки. Часто бандит, що веде допит, загрожує 
викраденому, що в разі непоступливості передасть його жорстокій 
людині. Тому краще не впиратися, а погодитися на співпрацю. 

Для того щоб зламати заручника психологічно, використовують 
різні заходи тиску:

• обмежують його рух, зір, слух (тримають зв’язаним або в на-
ручниках, на ланцюзі, із зав’язаними очима, заткнутими вухами);
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• погано годують, виснажують голодом і спрагою, не дають палити;
• створюють погані умови перебування (тіснота, бруд, сморід, 

шум, вогкість, холод, щури).
Для слабкої натури вже переліченого буває достатньо для того, щоб 

виконати будь-які вимоги викрадачів. Проте в запасі у злочинців є ще й 
такий засіб, як тортури. За свою історію людство розробило величезну 
кількість видів їх. Багато які із тортур є вельми дієвими. Загалом розріз-
няють дві групи тортур: ті, що завдають сильного болю, і ті, що викли-
кають страх. До перших належать побиття, стискання статевих органів 
і натискування на больові точки, викручування суглобів, свердління 
і виривання зубів, порізи й розриви шкірного покриву, встромляння 
голок, дія окропом і розжареними предметами, електричним струмом 
та ін. Друга група тортур – це переважно загрози задушити, втопити, 
скинути з великої висоти, завдати фізичних пошкоджень, згвалтувати. 
Як не дивно, на перший погляд тортури першої групи витримати лег-
ше, ніж другої, оскільки варто переступити так званий “поріг больової 
чутливості” – і організм перестає сприймати біль. Крім того, відомий 
такий психологічний прийом: якщо людина хоче витерпіти фізичне 
страждання, вона розслабляється і переконує себе “полюбити біль”, 
тобто ніби перетворюється на мазохіста, збоченця, котрий має насо-
лоду від відчуття болю.

Щодо засобів психологічного залякування, то щоб їх витримати, 
потрібно забути про своє “Я” в цьому місці і цей момент. А добитися 
такого стану мало хто вміє: потрібно тренуватися. Тому, коли людині 
надівають на голову пластиковий пакет або занурюють з головою у 
ванну, вона починає задихатися і відчуває жах. Жінку легко залякати, 
погрожуючи груповим згвалтуванням або демонстрацією спроб зніве-
чити їй обличчя. Вельми ефективним способом “допитів із пристрас-
тю” є той, коли у присутності однієї людини піддають тортурам іншу, 
особливо якщо це близькі люди. Інакше кажучи, викрадачі робитимуть 
усе, аби примусити заручника говорити. Тому він має визначити: 

а)  наскільки важливою є приховувана ним інформація; 
б)  наскільки далеко можуть зайти злочинці у своїх звірствах (чим 

вище загроза “б” і чим нижче важливість “а”, тим менше сенсу 
терпіти страждання);

в)  що треба приховати від бандитів у будь-якому разі. 
Слід пам’ятати, що мова дана людині для того, щоб приховувати 

свої думки. Тому потрібно керуватися такими правилами:
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1.  Перед кожною відповіддю на чергове запитання робити якомога 
довшу паузу, щоб зрозуміти, куди хилить злочинець, а також для 
того, щоб він не зміг з’ясувати ваші слабкі місця. Паузи пояснюй-
те тим, що ви згадуєте подробиці, думаєте, як краще сказати.

2.  Говоріть, максимально використовуючи професійні терміни і 
будь-який відомий вам специфічний жаргон, щоб вас менше 
розуміли.

3.  Насамперед висловлюйтеся нечітко, двозначно, багатозначно.
4.  Більше зупиняйтеся на неістотних деталях, на різних дрібницях, 

які безпосередньо не стосуються суті поставленого запитання.
5.  За кожної слушної нагоди повторюйте, що ви не маєте потрібної 

інформації, оскільки це не входило в сферу ваших обов’язків, 
інтересів, компетенції.

6.  Прикидайтесь, що через біль, страх, хвилювання ви не здатні зі-
братися з думками, логічно міркувати, послідовно висловлюватись. 

7.  Іноді можна вдавати, ніби ви не розумієте поставлених запитань 
через акцент злочинця, використання ним блатного жаргону, 
нечітку вимову тощо.

8.  Говоріть монотонно, без емоцій, без жестикуляцій, щоб важче 
було зрозуміти, де правда, а де – брехня. Уникайте дивитися в 
очі злочинцям.

9.  Будьте ввічливими у розмові, не ображайте бандитів, не говоріть 
з ними про те, про що вони не хочуть чути, не сперечайтеся, не 
критикуйте. Проводьте свою лінію не запереченнями, а удава-
ною згодою.

Збереження психологічної стійкості під час тривалого перебування 
в ув’язненні – одна з найважливіших умов порятунку заручника. Тут 
корисними будуть будь-які прийоми та методи, що відволікають від не-
приємних відчуттів і переживань і дають змогу зберегти ясність думки, 
адекватну оцінку ситуації. Корисно засвоїти і такі правила:

• Намагайтеся, наскільки це можливо, дотримувати вимоги осо-
бистої гігієни.

• Робіть доступні за цих умов фізичні вправи. Як мінімум, на-
пружуйте і розслабляйте почергово м’язи тіла, якщо неможливо 
виконувати звичайний гімнастичний комплекс. Подібні вправи 
бажано повторювати не менше трьох разів на день.

• Корисно  проводити аутотренінг і медитацію. Подібні методи 
допомагають тримати психіку під контролем.
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• Згадуйте подумки прочитані книги, вірші, пісні, послідовно 
обдумуйте різні проблеми, які відволікають (вирішуйте мате-
матичні завдання, згадуйте іноземні слова тощо). Ваш розум 
повинен працювати. Віруючі можуть шукати втіху в молитвах.

• За можливості читайте все, що опиниться під рукою, навіть 
якщо текст абсолютно вам не цікавий. Можна також писати, 
незважаючи на написане. Важливий сам процес, оскільки до-
помагає зберегти розум.

• Важливо стежити за часом, тим більше що викрадачі зазвичай 
відбирають годинник, відмовляються говорити, який зараз день 
та година, ізолюють від зовнішнього світу. Ведіть календар, від-
значайте зміну дня і ночі (за активністю злочинців, за звуками, 
за режимом харчування та ін.).

• Прагніть ставитися до того, що відбулося, ніби з боку, не при-
ймаючи його близько до серця, до кінця сподівайтеся на благопо-
лучний результат. Страх, депресія і апатія – три ваших головних 
вороги, і всі вони – всередині вас.

• Не викидайте речі, які можуть вам стати в пригоді (ліки, окуляри, 
олівці, хустки тощо), намагайтеся створити хоча б мінімальний 
запас питної води і продовольства на випадок, якщо вас надовго 
кинуть одного або перестануть годувати.

Викуп. Злочинці розуміють, що найбільша небезпека загрожує їм у 
момент отримання грошового викупу. Тому вони розробляють складні, 
багатоступеневі системи передавання грошей. Мета таких заходів – за-
побігти нападу із засідки, фіксації факту передачі грошей, установленню 
особи злочинця. Для цього бандити призначають час і місце прибуття 
людини з грошима, визначають маршрут. Злочинці ведуть приховане 
спостереження за цим місцем і кур’єром з грошима.

Кур’єрові можуть запропонувати сісти в заздалегідь підготов-лений 
автомобіль і проїхати в ньому зі спільниками бандитів, потім його виса-
джують у зручному для них місці. Можуть відвести в багатоквартирний 
будинок і отримати гроші де-небудь у під’їзді, у якому є другий вихід. 
Упродовж контакту ведуть спостереження за навколишніми місцями 
з метою виявити стеження. Оскільки ініціатива за злочинцями, вони 
прагнуть створити такі умови, які не дали б можливості співробітни-
кам міліції (якщо вони задіяні) наблизитися на відстань, з якої можна 
встановити особи злочинців або захопити їх. З цих самих причин вони 
вибирають як кур’єрів людей з найближчого оточення заручника, чия 
зовнішність їм добре відома з етапу підготовки операції.
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Отримавши викуп, бандити не завжди звільняють заручника. З ним 
можуть розправитися, аби позбавитися свідка. Крім того, він може за-
лишатися в руках бандитів доти, поки вони не реалізують отримані гро-
ші. Зазвичай ці гроші використовують на скуповування коштовностей, 
різних товарів, нерухомого і рухомого майна в регіонах, віддалених від 
місця скоєння злочину. Іноді гроші намагаються вивезти або покласти в 
банк на ім’я особи, зв’язки якої зі злочинцями зберігаються в таємниці.

Звільнення. Якщо злочинці самі відпускають на свободу заручника, 
вони відвозять його в якесь безлюдне місце і залишають там одного. 
Інший варіант – його кидають у замкнуте приміщення, вихід із якого 
потребує багато часу і сил. Третій варіант – висадити людину на вулиці 
(але далеко від постів ДАІ та від працівників міліції) і виїхати. Після 
цього машину кидають або міняють на ній номер.

Може трапитися і так, що заручника звільняє міліція. У цьому 
разі треба намагатися переконати злочинців, що краще за все їм зда-
тися. Тоді вони можуть розраховувати на пом’якшення вироку. Якщо 
така спроба не вдалася, переконайте злочинців, що їх доля прямо 
залежить від вашої. Якщо вони зважаться на вбивство, то будь-які 
переговори з ними втрачають сенс. Тоді залишається тільки штурм 
із застосуванням зброї.

Під час виходу злочинців і заручників назовні із засідки, їм усім 
наказують тримати руки за головою. Не слід робити різких рухів. Поки 
не пройде процедура впізнання, потрібно дотримуватись обережності. 
Якщо штурм почався або щойно почнеться, спробуйте прикрити своє 
тіло від куль. Краще за все лягти на підлогу подалі від вікон і дверей 
обличчям униз, не на прямій лінії від віконних і дверних отворів. Під 
час штурму не брати в руки зброю злочинців. Інакше бійці штурмової 
групи можуть прийняти вас за злочинця і вистрілити. Злочинці під час 
штурму іноді намагаються сховатися серед заручників. За можливості 
не дозволяйте їм робити це, негайно повідомте про них бійцям, що уві-
рвалися. Якщо місце перебування заручника і злочинців установлено, 
спецслужби намагаються використати технічні засоби, що є в них, для 
підслуховування розмов у приміщенні. Пам’ятати про це і в розмовах 
з бандитами повідомляйте інформацію, яка, будучи перехопленою, 
може бути використана для підготовки штурму. Особливо важливими 
є відомості про яскраві й помітні прикмети, за якими можна відрізнити 
заручника від злочинця, про озброєння бандитів, їх кількість, розмі-
щення всередині приміщення, моральний стан, наміри.
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3.3.6.  Перевірка роботи служби безпеки
На підприємстві, де є служба безпеки, здійснюється контроль якості 

її роботи. Навчальна тривога – показовий і найскладніший спосіб пере-
вірки роботи системи безпеки. Це іспит і, отже, стрес для того, кого ви-
пробовують. Такий спосіб не можна використовувати для безперервного 
контролю – це інструмент періодичних, разових перевірок. 

Плануючи таке випробування, потрібно насамперед визначити, що, 
власне, потрібно оцінити: швидкість і правильність реагування служби 
охорони на спробу фізичного проникнення на об’єкт, якість перевірки 
кандидата на заміщення вакантної посади, швидкість виявлення роз-
крадань або рівень захищеності комп’ютерної мережі. 

Чітко сформулювавши завдання перевірки, слід вирішити, за якими 
показниками оцінюватимуться результати. Важливо, що само очікуван-
ня такої перевірки  працівниками стає сильним стимулом до постійної 
якісної роботи. 

Важливо знати, хто і як фіксуватиме діяльність служби безпеки та 
кінцевий результат. Адже це має бути нейтральна особа з хорошою 
професійною підготовкою. Краще, якщо оцінювати будуть кілька осіб 
незалежно одна від одної. Тільки їм потрібно забезпечити умови для 
спостереження. 

Припустімо, що потрібно перевірити роботу охорони. Але це за-
гальне завдання, яке необхідно уточняти. Наприклад, оцінити швид-
кість і правильність реагування працівників охорони, що контролюють 
периметр об’єкта в нічний час. 

Сформулювавши завдання, слід визначити, чи існують чинники, що 
перешкоджають проведенню перевірки. Якщо охорона озброєна, то ви-
никає ризик стати організатором убивства. Навряд чи така перспектива 
влаштує. Те саме може бути, якщо територія охороняється собаками. 
Тому повноцінною перевірка вже не буде. 

Але і за сприятливого поєднання описаних вище чинників не все 
так просто. У разі затримання порушника охоронець може завдати 
йому тілесних ушкоджень. Тому слід враховувати варіант небажаного 
розвитку ситуації і вжити заходів щодо запобігання йому, а також для 
усунення негативних наслідків. 

Можна здійснити контроль лише одного сегмента досліджуваної 
ділянки системи безпеки. Наприклад, при перевірці служби фізичної 
охорони об’єкта слід передусім за допомогою простого спостереження 
оцінити пильність працівників охорони на посту. Потім перевіряють 
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правильність їхніх дій за спроби несанкціонованого проходу через КПП 
і хуліганських проявів з боку відвідувача усередині зони, що охороня-
ється. Корисно також проконтролювати реакцію працівників охорони 
на появу стороннього предмета. 

Більш простий спосіб – провести “часткову” перевірку. Умовний 
порушник має або продемонструвати намір перетнути периметр, або 
створити видимість спроби проникнути на територію, що охороняється. 

Інший варіант – організувати прецедент несанкціонованого вине-
сення матеріальних цінностей. У цьому разі умовному порушникові 
потрібно забезпечити “комфортні” умови: він повинен залишитися 
наодинці з охоронцем. Якщо його випустили, працівників доведеться 
тренувати або міняти. 

Можна перевірити пильність особистої охорони (але тільки пильність 
– така специфіка їхньої роботи). Наприклад, як діятимуть охоронці у разі на-
ближення до особи, що охороняється, незнайомої людини. Якщо допустили 
на відстань менш як 1,5м і не перекрили лінію прямого контакту, потрібно 
тренувати. Інший варіант – використовувати яскраву дію, що привертає увагу 
в безпосередній близькості від особи, що охороняється. Зреагувати на цю 
дію повинен старший зміни і працівник, у секторі якого вона відбувається, а 
решта охоронців повинні вести спостереження тільки за своїми секторами. 

Простіше проводити подібні перевірки, якщо звести до мінімуму 
людський чинник. Наприклад, треба перевірити якість роботи служби 
безпеки з контролю приміщень на відсутність технічних каналів зні-
мання інформації. В цьому разі достатньо зафіксувати час підкидання і 
виявлення “жучка”. Відразу виникає низка запитань: “Яка норма і пері-
одичність проведення “зачисток”?”; “Чи повинна ця система працювати 
в моніторинговому режимі?”; “Яка складність виявлення підкинутого 
пристрою і чи відповідає вона рівневі технічного оснащення і підготовки 
працівників служби безпеки?”. 

Приблизно так само проводять контрольну крадіжку. 
Можна перевірити дії всього комплексу охорони і працівників за 

сигналом “тривога”. Принцип той самий, що й у разі дії за сигналом 
“пожежна тривога”: кожен повинен точно виконувати свої обов’язки. 
Має бути заздалегідь відомо в цьому випадку, що перевіряється і як йому 
слід поводитися в ситуації, в яку ви маєте намір його поставити, інакше 
незрозуміло, що саме ви хочете перевірити. 

Не зайво переконатися, що дороге устаткування аудіо- і відеос-
постереження використовується справді ефективно. До сценарію та-
кої перевірки можуть увійти діалоги працівників на закриті теми або 
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демонстрація неадекватної поведінки довіреною особою. Залишиться 
лише переконатися в тому, наскільки швидко інформація про ці події 
буде вам передана. 

Надійні кадри – фундамент безпеки. Випробуванням пильності 
менеджера з персоналу і служби безпеки буде контрольна спроба вла-
штувати на фірму працівника із сумнівними документами або негатив-
ними фактами в біографії. 

Чи потрібно перевіряти, наскільки персонал фірми довіряє службі без-
пеки? Чи можна вважати цю проблему неістотною і залишити її без уваги? 
Але якщо працівник, що володіє конфіденційною інформацією, раптово 
опиниться в ситуації шантажу або надмірної опіки з боку конкурентів, 
ви не зможете бути абсолютно впевнені в тому, що перший, до кого він 
звернеться, буде керівник служби безпеки. 

Є кілька істотних моментів, про які слід пам’ятати: 
• не варто формувати “касту обраних” (непідконтрольних) пра-

цівників. Навіть ті, кому ви повністю довіряєте, можуть поми-
лятися (хоча б інколи); 

• якщо результати перевірки довірених осіб на фірмі виявлять-
ся невтішними, то щось робити можна, тільки дотримуючись 
максимальної обережності; 

• контроль роботи служби безпеки фірми можна доручати сторон-
нім фахівцям тільки у виняткових випадках. Продумує ситуації 
і сценарії цих перевірок керівник. 

Оцінка діяльності служби безпеки за допомогою коефіцієнтів. 
Для того щоб оцінити ефективність діяльності служби за допомогою 
коефіцієнтів, слід визначити ці коефіцієнти. Вони мають бути зорієнто-
вані на кінцевий результат у конкретному напрямі. Якщо, наприклад, в 
обов’язки служби безпеки входить перевірка благонадійності партнерів, 
то коефіцієнт, що розробляється, має оцінювати роботу служби безпеки 
саме за якістю цієї перевірки. Інакше кажучи, потрібно враховувати 
обсяг роботи, співвідношення кількості точних і приблизних оцінок 
благонадійності, а також втрати компанії через помилки служби безпеки. 

Коефіцієнт якості відбору кандидатів (Кк) – це відношення кіль-
кості працівників, звільнених за шахрайство (або підозрюваних) з числа 
прийнятих на роботу за досліджуваний період (У), до загальної кількості 
прийнятих на роботу за цей період (П): 

     Кф.р = У / П.    (3.1)
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Очевидно, в ідеалі цей коефіцієнт дорівнює нулеві, а чим ближче 
його значення до одиниці, тим більше підстав говорити про повну 
некомпетентність служби безпеки. Але застосовувати його в чистому 
вигляді, без урахування конкретних обставин, не можна. Наприклад, 
факт шахрайства зафіксовано, а особу, що вчинила правопорушення, 
не виявлено. В такому разі У так само дорівнює нулеві, отже, і Кк також 
дорівнюватиме нулеві, а служба безпеки при цьому може не працювати 
взагалі. 

Рівень втрат на одного прийнятого на роботу працівника (Ск) – це 
відношення загальних втрат від умисних дій персоналу (Р) за дослі-
джуваний період до загальної кількості прийнятих за цей час праців-
ників (П): 

     Ск = Р / П.    (3.2)

Як і в попередньому випадку, найкращим показником є нуль, і чим 
ближче до нуля цей коефіцієнт, тим вища якість роботи служби безпеки. 
Проте цей метод ефективний тільки щодо перевірки кандидатів. Адже 
можливий і такий варіант. На підприємстві виявлено великий відсоток 
розкрадань. Однак, знаючи про це, на роботу прийняли значну кількість 
нових працівників. У результаті обсяг втрат залишився незмінним, а 
коефіцієнт істотно зменшився. 

Оцінити ефективність роботи з клієнтами і партнерами допоможуть 
два показники. 

1. Коефіцієнт якості перевірки партнерів (Кn), який обчислюють 
як відношення між кількістю партнерів, що вчинили шахрайство, з тих, 
з ким почали співпрацювати в досліджуваний період (А), до загальної 
кількості партнерів, з якими почалася робота в цей період (В): 

     Кn = А / В.    (3.3) 

Найкращий показник – нуль. Чим вищий коефіцієнт, тим нижча якість 
роботи служби безпеки. Якщо показник дорівнює одиниці, це свідчить 
про повну некомпетентність служби безпеки в цій галузі. 

2. Рівень втрат на одного партнера (Сn). Це загальне відношення 
втрат від зловмисних дій партнерів (Г) за досліджуваний період до 
загальної кількості партнерів, з якими почалася робота в цей період (Д):

     Сn = Г / Д.    (3.4)
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Ідеальний числовий вираз – нуль, і чим ближче до цього показника 
коефіцієнт, тим вища якість роботи служби безпеки. 

Експертна оцінка. Суть цього методу зводиться до того, що в ком-
панії виділяють групу фахівців (зазвичай топ-менеджерів), так чи інакше 
пов’язаних із роботою служби безпеки, які стають експертами. Після за-
кінчення звітного періоду кожен із них оцінює роботу служби безпеки за 
деякою умовною шкалою (наприклад, від 0 до 5). Потім обчислюють серед-
ній показник, який і є оцінкою роботи служби безпеки за певний період. 

Оцінка за системою “BARS”. Складнішим, проте точнішим є 
метод “BARS”. Для його застосування потрібні експерти (група Б) і 
фахівці для розроблення методики (група А). Краще, якщо це будуть 
люди, які тісно пов’язані з роботою служби безпеки або беруть у ній 
безпосередню участь. 

Експерти групи А описують специфічні ситуації ефективного й 
неефективного виконання обов’язків або кожного працівника служби 
безпеки окремо чи всієї служби загалом. Схожі ситуації об’єднують у 
невеликі групи, які потім стисло характеризують. Ці самі фахівці про-
водять ранжування 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. 

На першому етапі для побудови шкал і визначення критеріїв по-
трібні значні витрати переважно часових і людських ресурсів. Але кін-
цевий продукт можна ефективно використовувати протягом тривалого 
періоду без серйозних змін. 

Оцінка за сукупністю показників. Основу цього способу становить 
розроблена в компанії система показників, яка може охоплювати: 

• об’єктивні вимоги, наприклад, зовнішній вигляд працівника 
(особливо якщо це впливає на якість виконання обов’язків), 
стан поста (робочого місця), трудову дисципліну (прогули, за-
пізнення, порушення) і т.ін.; 

• знання теорії і практики, яких досягають тренуванням і навчан-
ням (перевіряються атестаційною комісією або безпосереднім 
керівником); цей показник дещо суб’єктивний, проте добре 
відпрацьовує навички; 

• загальні результати роботи ввіреного сектора компанії (є розкра-
дання – показник знижується, виявлено порушника – показник 
підвищується); 
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• непланові перевірки, які проводяться за допомогою “навчаль-
них” порушників. 

До кожного з перелічених критеріїв можна “прив’язати” частину 
зарплати, стимулюючи цим працівників служби безпеки. 

3.3.7.  Використання послуг Державної  служби 
охорони як альтернатива створення служби 

безпеки підприємства
Для підприємств, які не мають своєї служби безпеки або процес 

створення якої лише почався, доцільно користуватися послугами Дер-
жавної служби охорони (ДСО).

Державну службу охорони при МВС України створено для здійснен-
ня заходів охорони нерухомих об’єктів та іншого майна, в тому числі 
вантажів, валютних цінностей, що перевозяться, інкасації, забезпечення 
особистої безпеки громадян на договірних засадах. Діє ця служба на 
підставі Закону України “Про міліцію” і постанови Кабінету Міністрів 
України від 10.08.1993 р. № 615 “Про заходи щодо вдосконалення охо-
рони об’єктів державної та інших форм власності”. 

ДСО є професійною спеціалізованою охоронною організацією. Вона 
структурована й централізована. У її складі 192 підрозділи, 148 служб 
інкасацій й 32 підрозділи спеціального призначення “Титан”. Державна 
служба охорони має значний матеріально-технічний потенціал: 253 
пункти централізованого спостереження, сучасні засоби зв’язку, парк 
спецавтомобілів, новітня вогнепальна зброя. Для навчання працівників 
тут діють спеціалізовані навчальні заклади, одне училище і два вищих 
училища професійної підготовки працівників охорони.

Під охороною ДСО близько 90 000 об’єктів. З метою протидії неза-
конному обігу зброї підрозділи ДСО охороняють 42 склади вибухових 
матеріалів і 1099 приміщень для зберігання зброї та боєприпасів. Завдяки 
проведеній роботі працівниками охорони з початку року вилучено 46 
одиниць вогнепальної та 64 – холодної зброї.

Для протидії злочинам у паливно-енергетичному комплексі й теро-
ризму підрозділи ДСО: здійснюють охорону 232 об’єктів паливно-енер-
гетичного комплексу (41 – нафтопереробного комплексу, 180 – газової 
та 11 – об’єктів вугільної промисловості); охороняють 53 окремі ділянки 
нафто-, газо-, аміако-, продуктопроводів загальною протяжністю 11341,7 
км. З початку 2007 р. вони провели 6788 рейдів на об’єктах нафтогазо-
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вого комплексу, за результатами яких вдалося запобігти 69 злочинам 
(20 фактам розкрадання нафтогазової сировини та нафтопродукції, 7 
крадіжкам корисних копалин з місць видобутку та 32 несанкціонова-
ним урізуванням до трубопроводів). За скоєння цих правопорушень 
затримано 46 осіб, вилучено понад 223 т нафти, газоконденсату та 
нафтопродуктів на суму майже 386 тис. грн. 

Сфера діяльності ДСО поширюється на всі верстви населення та 
соціальні групи. Усі об’єкти, що охороняються за допомогою технічних 
засобів, підключені до пультів централізованого спостереження. Групи 
затримання – це мобільні наряди міліції, які цілодобово патрулюють 
вулиці України, щоб у лічені хвилини прибути на об’єкт, з якого на пульт 
надійшов сигнал “Тривога”. Працівники ДСО щорічно запобігають 
десяткам тисяч злочинів і затримують тисячі зловмисників. 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності ДСО стала спільна з 
Фондом державного майна України робота щодо забезпечення охорони 
об’єктів, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки дер-
жави, спрямована на запобігання бюджетним втратам, захист держав-
них інтересів, декриміналізацію сфер державного сектора економіки, 
а також виробництва та обігу спирту й алкогольних виробів. З метою 
профілактики правопорушень серед неповнолітніх і протидії підлітковій 
злочинності під охороною підрозділів ДСО перебуває 1205 закладів 
освіти. Виконуються договірні зобов’язання з охорони 8300 державних 
і комерційних банківських установ. Здійснюється супровід касирів з 
грошовими коштами за 3187, інкасація грошової виручки – за 1552 
договорами. Усі об’єкти, що охороняються за допомогою технічних 
засобів, підключені до пультів централізованої охорони. 

Одночасно на службу заступають 520 груп затримання.
Державна служба охорони надає такі послуги:
• охорона об’єктів; 
• охорона квартир та приміщень з особистим майном громадян;
• обладнання об’єктів і квартир сучасними засобами охоронно-

пожежної сигналізації;
• централізоване спостереження за станом охоронно-пожежної 

сигналізації на об’єктах без виїзду групи затримання;
• нагляд за рухомими об’єктами;
• охорона стаціонарних об’єктів постами міліції охорони;
• охорона стаціонарних об’єктів постами цивільної охорони;
• забезпечення особистої безпеки фізичних осіб;

3.3. служба бЕзпЕки підприємства: структура, особливості управління... 
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• охорона разових заходів;
• охорона та супровід туристичних груп;
• контроль за несенням служби відомчою охороною;
• реагування групи затримання на телефонний виклик;
• нагляд за зовнішньою цілісністю об’єктів;
• охорона та супровід вантажів;
• охорона та супровід вантажів для нерезидентів;
• інкасація готівки, перевезення грошових знаків, цінних паперів;
• охорона грошових знаків, цінних паперів та інших цінностей, 

які перевозить уповноважена особа замовника;
• виявлення та блокування витоку інформації через закладні при-

строї (Ліцензія ДСТСЗІ СБУ серії АВ № 153902 від 09.08.2006).
Елітний підрозділ ДСО “Титан” – це високопрофесійна особиста 

охорона, супровід вантажів і цінностей, забезпечення майнової безпеки 
українців та іноземних громадян. Працівника “Титану” проходять на-
вчання у спеціальних навчальних центрах, досконало володіють усіма 
видами вогнепальної зброї, прийомами бойових мистецтв. 

Особовий склад міліції охорони підрозділу “Титан” комплектується 
на конкурсній основі із найбільш професійно підготовлених працівників 
міліції (фахівців), які мають необхідний рівень бойової підготовки та 
відповідний досвід роботи в органах внутрішніх справ. З метою за-
безпечення найбільш надійної і якісної особистої безпеки та захисту 
фізичних осіб на цю службу призначаються працівників, які пройшли 
відповідний курс навчання за програмою підготовки із забезпечення 
захисту особи. 

Взаємини підрозділу “Титан” із замовниками визначаються дво-
сторонніми договорами. 

Працівники “Титану” на період виконання завдання відповідно 
до укладених договорів забезпечуються табельною вогнепальною 
зброєю, радіо та спеціальними засобами, автомобілями супроводу. 
За потреби вони можуть бути озброєні автоматичною зброєю. За ба-
жанням замовника охоронці можуть нести службу в цивільному одязі. 
Надійність і високий професіоналізм – складові успіху спецпідрозділів 
міліції охорони “Титан”, які нині є в кожному обласному центрі. Вони 
становлять еліту Державної служби охорони, є уособленням охорони 
високого європейського рівня, професіоналів, що поєднують здатність 
вирішувати питання забезпечення надійної охорони та високого рівня 
конкурентоспроможності на ринку охоронних послуг. 

тЕма 3. служба бЕзпЕки Фірми  (підприємства, організаЦі, установи)
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ЗАПИТАННя ДЛя САМОКОНТРОЛю

1. Що таке служба безпеки підприємства?
2. Функції діяльності служби безпеки?
3. Яким є порядок створення служби безпеки?
4. Яким є порядок ліквідації служби безпеки?
5. Які ресурси необхідні для ефективної діяльності служби безпеки?
6. Як здійснюється відбір працівників на роботу в службу безпеки?
7. Що таке програма забезпечення безпеки фірми 
8.  Як здійснюється взаємодія служби безпеки на підприємстві із право-

охоронними органами?
9. Як здійснюється захист керівників підприємства?
10. Як здійснюється захист стаціонарних об’єктів підприємства?
11. Які дії служби безпеки можливі у кризових ситуаціях?
12.  Яким є порядок зберігання, купівлі і використання зброї в цілях за-

безпечення безпеки?
13.  Що таке управління службою безпеки підприємства і хто його 

здійснює?
14.  У чому полягають повноваження начальника служби безпеки 

підприємства?
15. Як здійснюється відбір особи на посаду керівника служби безпеки?
16. Якою є структура служби безпеки малих і середніх підприємств?
17. Якою є структура служби безпеки великих підприємств?
18. Які є повноваження у сектора охорони?
19. Які є повноваження у сектора режиму?
20. Які є повноваження у сектора технічного захисту?
21. Які є повноваження у сектора оперативної роботи?
22.  У чому полягають основні функції відділення захисту електронно-

обчислювальної техніки і каналів зв’язку?
23. Наведіть приклад класичної схеми викрадання людей.
24.  Які заходи використовують нападники для того, щоб зламати 

психологічно жертву?
25.  Як зберегти психологічну стійкість жертві при довготривалому 

перебуванні в ув’язненні?
26. Як здійснюється процес викрадення на етапі планування?
27. Як здійснюється процес викрадення на етапі підготовки?
28. Як здійснюється процес викрадення на етапі захваті?
29. Як здійснюється процес викрадення на етапі допиту?
30. Як здійснюється процес викрадення на етапі викупу?
31. Як здійснюється процес викрадення на етапі звільнення?
32. Що таке фізична безпека і її основні завдання?
33. Які є заходи загальної безпеки на підприємствах?

запитання для самоконтролю
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34. Які є технологічні заходи забезпечення безпеки?
35. Які Ви знаєте заходи з протидії рекету?
36. Які Ви знаєте заходи з протидії захоплення заручників?
37.  Як здійснюється використання собак-охоронців для забезпечення без-

пеки?
38.  Які аспекти необхідно враховувати при використанні собак для охо-

рони?
39. Як забезпечити безпеку автомобіля?
40.  Які є вимоги для забезпечення безпеки за допомогою дверей до при-

міщень?
41.  Які є вимоги для забезпечення безпеки за допомогою вікон у при-

міщеннях?
42. Які вимоги до оснащення сигналізацією?
43. Як захистити двір підприємства?
44. Як захистити дах підприємства?
45. Як захистити двері підприємства?
46. Як захистити вікна приміщення?
47. Як захистити офісне приміщення?
48. Як захистити керівника від рекету та здирства?
49. Як уберегти офіс, автотранспорт від вибухів?
50. Які Ви знаєте заходи загальної безпеки для керівників?
51. Які є заходи попередження і боротьби з викраденням керівників?
52. У чому полягають основні аспекти створення системи фізичного захисту?
53. Опишіть структуру системи фізичного захисту.
54. Якими є принципи і порядок створення системи фізичного захисту?
55. Концепція фізичної безпеки об’єкту – поняття і особливості?
56. Якими є цілі і завдання аналізу вразливості об’єкту?
57. Якими є предмети захисту?
58. Які є загрози безпеці?
59. Оцінка уразливості існуючої системи фізичного захисту об’єкту?
60. Оцінка можливого збитку від реалізації прогнозованих загроз?
61.  Кількісна оцінка уразливості об’єкту і ефективності існуючої системи 

фізичного захисту?
62. Розробка загальних рекомендацій по забезпеченню безпеки об’єкту?
63.  Розробка техніко-економічного обґрунтування створення системи 

фізичного захисту і комплексу ІСО?
64. Що є основними завданнями служби режиму і охорони?
65. Що таке внутрішньо-об’єктовий режим?
66. Вимоги внутрішньо-об’єктового режиму?
67. Як здійснюється робота з представниками сторонніх організацій?
68. Що таке пропускний режим?
69. Що передбачає пропускний режим?
70. Що повинна передбачати система регулювання доступу на фірму?

тЕма 3. служба бЕзпЕки Фірми  (підприємства, організаЦі, установи)
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71. Пропускна документація і її види?
72. Облік пропускної документації?
73. Як здійснюється охоронна діяльність на підприємстві?
74. Як здійснюється забезпечення безпеки стаціонарних об’єктів?
75. Які є види охорони?
76. Які чинники впливають на вибір прийомів і засобів охорони?
77. Як здійснюється охорона за допомогою технічних засобів?
78. Як здійснюється охорона за допомогою виставлення постів?
79. Що передбачає комбінована охорона?
80. Які є режими охорони?
81. Які є завдання охорони?
82.  Дії служби безпеки (охоронців) при організації на фірмі ділових зу-

стрічей і прийомів?
83. Дії служби безпеки (охоронців) при захисті керівників?
84. Чим займається контррозвідувальний підрозділ на підприємстві?
85.  З яких елементів складається середовище, з яким працює розвіду-

вальний підрозділ?
86. У чому полягає мета діяльності та функції розвідувального підрозділу?
87.  У чому полягає робота контррозвідувального підрозділу із збору відо-

мостей і документів з цивільних і кримінальних справ?
88.  У чому полягає робота контррозвідувального підрозділу із регулярного 

інформування керівництва підприємства про причини, що породжують 
умов, які сприяють здійсненню правопорушень з боку персоналу?

89.  У чому полягає робота контррозвідувального підрозділу із докумен-
тування дій осіб, затриманих за адміністративні правопорушення?

90.  У чому полягає робота контррозвідувального підрозділу із виявлення 
осіб з числа персоналу, що сприяють злочинним елементам (що не пра-
цюють на підприємстві) в здійсненні ними злочинів?

91.  У чому полягає робота контррозвідувального підрозділу із викривання 
економічних (промислових) шпигунів з числа персоналу?

92.  У чому полягає робота контррозвідувального підрозділу із інформуван-
ня керівників підприємства і охоронців (якщо вони є) про заплановані 
відносно них злочини?

93.  У чому полягає робота контррозвідувального підрозділу із пошуку 
безвісті зниклих співробітників підприємства?

94.  У чому полягає робота контррозвідувального підрозділу із створення 
умов, що виключають підслуховування розмов у службових кабінетах?

95.  У чому полягає робота контррозвідувального підрозділу із встанов-
лення обставин розголошення відомостей, що становлять комерційну 
таємницю?

96.  У чому полягає робота контррозвідувального підрозділу із з’ясування 
біографічних та інших даних, що характеризують співробітників підпри-
ємства (з їх письмової згоди) при підписанні з ними трудових контрактів?

тЕсти
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97.  У чому полягає робота контррозвідувального підрозділу із пошуку 
втраченого співробітниками майна, що належить підприємству?

98.  У чому полягає робота контррозвідувального підрозділу із консуль-
тування по питаннях забезпечення безпеки підприємства і його пер-
соналу?

99. Охарактеризуйте оргструктуру контррозвідувального підрозділу.
100. Які ви знаєте основні методи отримання розвідувальних відомостей?
101.  Які є основні передумови необхідності створення системи еконо-

мічної розвідки?
102. Які є принципи планування розвідувальної діяльності в економіці?
103.  У чому полягає стратегічна (макроекономічна) складова економічної 

розвідки?
104. У чому полягає мета стратегічного рівня ухвалення рішення?
105. Що відображає оперативно-тактична складова економічної розвідки?
106. У чому полягає основне призначення системи економічної розвідки?
107. Назвіть цілі розвідувальної діяльності в економіці та на підприємстві.
108. Для чого розробляється рубрикатор?
109.  Яке місце системи економічної розвідки в організаційній структурі 

підприємства?
110. Основними чинниками, що формують особисту позицію є?
111.  У чому полягає інформаційно-пошукова робота підрозділу еконо-

мічної розвідки?
112. Які види ефекту можна назвати для розвідувальної діяльності?
113.  У чому полягає інформаційно-аналітична робота економічної роз-

відки?
114. Що дозволяє інформація?
115. Інформація поділяється на…?
116. Отримавши початкову інформацію, її потрібно..?
117. Наведіть характеристику джерел інформації?
118. Головними носіями перспективних матеріалів завжди є…?
119 Хто відноситься до знаючих осіб?
120. До групи зафіксованих матеріалів входять…?
121.  Які можливості для непомітного вилучення різнотипних даних на-

дають технічні засоби передачі і обробки інформації?
122. Під відстежуванням мають на увазі…?
123. У чому полягає отримання інформації у індивіда?
124. У чому полягає отримання доступу до документів?
125. У чому полягає перехват і переілюстрація листів?
126. У чому полягає обробка “сміття” 
127. У чому полягає отримання інформації через відстежування?
128. Що включає зовнішнє середовище функціонування підприємства?
129. Завдання і функції розвідки на підприємстві?
130. Які є засоби та методи розвідувальної діяльності?
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ТЕСТИ

1. Встановлений у фірмі порядок виконання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, спрямованих на забезпечення економічної 
безпеки, збереження матеріальних засобів і захист конфіденційної 
інформації – це:

а) масовий захід;
б) внутрішньо-об’єктний режим;
в) контрольно-пропускний режим;
г) охоронний режим.

2. Служби безпеки, які можуть гарантувати безпеку функціонування 
невеликих фірм:

а) територіальні (районні або міські) служби безпеки;
б) автономні служби безпеки;
в) державні служби безпеки;
г) вірна відповідь відсутня.

3. Служба безпеки як відділ підприємства не вирішує таке завдання як:
а) організації захисту економічних інтересів на підприємстві;
б) гарантування безпеки спеціальними засобами і методами;
в) гарантування безпеки зовнішнього середовища;
г) вірна відповідь відсутня.

4. Виконуючи організаційну функцію, служба безпеки працює у вза-
ємодії з:

а) дирекцією і відділами – функціональними ланками підприємства;
б) дирекцією і допоміжними службами;
в) дирекцією, бухгалтерією і кадрами;
г) вірна відповідь відсутня.

5. Служба безпеки самостійно працює спеціальними засобами і ме-
тодами:

а) у середовищі працівників підприємства;
б) у середовищі партнерів і конкурентів підприємства;
в) у всіх вище перелічених середовищах;
г) у жодному з перелічених середовищ.

6. Структура, чисельність і склад служби безпеки визначається:
а)  реальними потребами фірми і ступенем конфіденційності її інформації;
б) розміром і потужністю організації;
в) потребою захисту інформації та існуючою службою безпеки;
г) потребами заступника керівника з виробничих питань.
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7. У складі кризової групи фірми працює:
а)  керівник фірми, бухгалтер, менеджер та функціональні ланки 

підприємства;
б) керівник фірми, юрист, фінансист і керівник служби безпеки;
в)  керівник фірми, керівник служби безпеки та функціональні ланки 

підприємства;
г) вірна відповідь відсутня.

8. Головною метою діяльності кризової групи є:
а) протидія всім загрозам загалом;
б) протидія внутрішнім загрозам;
в) протидія зовнішнім загрозам;
г) протидія загрозам зі сторони терористів.

9. Перелік конкретних завдань щодо гарантування безпеки фірми 
залежить від:

а) специфіки її діяльності;
б) потенціалу фірми;
в) кількості функціональних ланок;
г) вірна відповідь відсутня.

10. Особливе значення для функціонування служби безпеки має:
а) проектування оргструктури служби безпеки та її склад;
б)  проектування оргструктури служби безпеки та її ресурсного забез-

печення;
в)  проектування оргструктури служби безпеки та повноважень структур-

них підрозділів;
г) вірна відповідь відсутня.

11. При великій чисельності персоналу служби безпеки заступників 
начальника служби безпеки має бути не менше:

а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.

12. Ресурси, що мають першочергове значення для діяльності служби 
безпеки:

а) фінансові;
б) трудові;
в) матеріально-технічні;
г) кадрові.
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13. У якому випадку після проходження перевірки та встановлення 
придатності кандидата для роботи в службі безпеки його не на-
правляють на навчання до недержавної освітньої установи:

а) якщо він має стаж роботи в приватній охоронній фірмі;
б)  якщо він має стаж роботи в оперативних або слідчих підрозділах не мен-

ше 3-х років;
в) якщо він проходив службу в Збройних силах України;
г) якщо він має маленьких дітей.

14. Після проходження спеціальної підготовки і отримання ліцензії 
охоронця організовують стажування кандидатів на відповідні 
посади з терміном:

а) від 1 до 2 місяців;
б) від 1 до 3 місяців;
в) від 1 до 6 місяців.
г) від 1 до 7 місяців.

15. Блоки, на які умовно поділяють обсяги мінімуму інформації:
а)  “середовище функціонування підприємства”, “стан безпеки усередині 

підприємства”, “внутрішньо-організаційна діяльність служби безпеки”;
б)  “середовище діяльності підприємства”, “стан безпеки ззовні підпри-

ємства”, “внутрішньо-організаційна діяльність служби безпеки”;
в)  “середовище функціонування підприємства”, “стан безпеки підпри-

ємства”, “внутрішня діяльність служби безпеки”;
г) вірна відповідь відсутня.

16. До організаційних документів, які складають у службі безпеки і 
прийняті вищими державними органами управління, належать:

а)  закони, підзаконні акти, статут, положення, накази, інструкції, методичні 
рекомендації щодо проблеми;

б)  статут, положення, посадові інструкції, штатний розклад, правила 
внутрішнього трудового розпорядку;

в)  протоколи, акти, довідки, статут, положення, листи, доповідні й 
пояснювальні записки, телефонограми, телеграми, досьє;

г)  закони, підзаконні акти, статут, положення, накази, інструкції, поло-
ження, посадові інструкції, штатний розклад.

17. Ліквідація служби безпеки можлива у разі:
а)  добровільної відмови її персоналу від виконання своїх обов’язків чи 

за ініціативою підприємства засновника 
б)  при ліквідації підприємства-засновника і при анулюванні органом 

внутрішніх справ ліцензії усіх охоронців і детективів 
в) всі відповіді вірні;
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г) вірна відповідь відсутня.

18. Вищим органом управління безпекою великого підприємства є:
а) дирекція фірми;
б) голова правління підприємства;
в) керівники основних структурних підрозділів;
г) начальник служби безпеки;

19. Начальник служби безпеки не має права:
а) визначати посадові оклади працівників служби безпеки;
б) укладати трудові договори із працівниками служби безпеки;
в)  надавати приміщення працівникам служби безпеки у їх самовільне 

використання;
г) звільняти із займаної посади працівника.

20. При підборі начальника служби безпеки ставлять насамперед 
такі вимоги як:

а) професіоналізм і лояльність;
б) професіоналізм і вік;
в) професіоналізм і авторитет;
г) наявність військового квитка.

21. Процес управління на підприємстві складається з ____ стадій:
а) 7;
б) 5;
в) 3;
г) 4.

22. Третя стадія процесу управління на підприємстві передбачає:
а) організацію виконання управлінського рішення;
б) збирання, оброблення, узагальнення та аналіз інформації;
в) вироблення і ухвалення управлінського рішення;
г) всі відповіді вірні.

23. Вища винагорода (зарплата, премія) менеджера безпеки зумов-
люється:

а) напруженим і обмеженим режимом робочого часу;
б) напруженим і необмеженим режимом робочого часу;
в) великою кількістю працівників та питань з безпеки на фірмі;
г) вірна відповідь відсутня.

24. На Заході вчинення більшості замовлених вбивств снайпером 
зумовлена:
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а) великою кількістю охоронців;
б) добре розвиненою школою охоронців;
в) хорошим забезпеченням бронежилетами і іншими засобами захисту;
г) великою кількістю високопосадовців.

25. Необхідними якостями для тілоохоронця є:
а) високий ріс, мускулатура та “чорний пояс” з карате;
б) організованість, колишня співпраця з органами;
в) психофізичні, психологічні та моральні якості;
г) стаж роботи у спецпідрозділах.

26. Серед психофізичних якостей для тіло охоронця одними з най-
важливіших є:

а) координація рухів;
б) здатність швидко вирішувати головоломки;
в) порядність та відповідальність;
г) вміння змістовно висловлювати свою думку.
27. Найбільш прийнятний вік для охоронця початківця:
а) від 18 до 25 років;
б) від 20 до 25 років;
в) від 25 до 30 років;
г) від 18 до 30 років.

28. Підібравши команду охоронців для їх підготовки обов’язковим є:
а) відпрацювання штатних ситуацій, комунікабельність, знання іноземних мов;
б) відпрацювання штатних ситуацій, рукопашний бій, медична підготовка;
в)  відпрацювання штатних ситуацій, володіння автомобілем, технічна 

підготовка;
г) володіння автомобілем, знання іноземних мов.

29. При загальнофізичній підготовці не важливим є:
а) швидкість реакції;
б) вміння орієнтуватися в просторі;
в) міцна тілобудова;
г) психологічно-моральні якості.

30. Основними якостями і властивостями професійного менеджера 
з питань безпеки бізнесу повинні бути:

а) постійне прагнення до творчості і нововведень;
б)  вміння переконувати на навчати людей, мотивувати їх ефективну творчу 

діяльність та ініціативу;
в)  вміння розвивати навички прогнозування, аналізу, запобігання про-

блемам і труднощам або вирішення їх;
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г) всі відповіді вірні.

31. Служба безпеки для фірми середнього масштабу складається із 
таких секторів:

а) сектор охорони та сектор режиму;
б) сектор технічного захисту та сектор оперативної роботи;
в)  сектор охорони, сектор безпеки, сектор режиму, сектор технічного за-

хисту, сектор оперативної роботи;
г) вірні відповіді а, б.

32. Забезпечення секретності документів є завданням:
а) сектору охорони;
б) сектору режиму;
в) сектору технічного захисту;
г) сектору оперативної роботи.

33. До функцій сектору оперативної роботи відносяться:
а)  моніторинг криміногенних чинників у регіоні розташування фірми, 

компанії, організації, місцях проживання їх керівників і персоналу;
б)  збирання інформації від відділень служби безпеки та інших підрозділів 

підприємства з питань гарантування корпоративної безпеки;
в) контроль режиму встановленого на фірмі, в компанії, організації;
г) вірні відповіді а, в;
д) вірні відповіді а, б, в.

34. Контроль за діяльністю інформаційно-аналітичного відділу здій-
снює:

а) топ-менеджер з питань корпоративної безпеки;
б) аналітик;
в) керівник служби безпеки;
г) системний програміст.

35. Структурна одиниця, що займається питаннями збирання, пере-
вірки, оброблення та аналізу даних з різних аспектів зовнішньое-
кономічної діяльності підприємства з подальшим використанням 
отриманої інформації для вирішення конкретних завдань його 
господарської діяльності – це …

а) контррозвідувальний підрозділ підприємства;
б) система економічної розвідки підприємства;
в) штабний підрозділ;
г) сектор безпеки.
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36. До принципів планування розвідувальної діяльності в економіці 
відносяться:

а) принцип системності інформації та принцип конфіденційності 
б) визначення мети проведення розвідувальної діяльності 
в)  визначення потреби суб’єкта економічної діяльності в інформації для 

досягнення цілей 
г) визначення джерел отримання інформації 
д) всі відповіді вірні 

37. Основне призначення системи економічної розвідки полягає у:
а)  збиранні та аналіз стратегічної інформації про глобальні процеси 

в економіці, політиці, технології тощо, які можуть впливати на розви-
ток підприємства;

б)  забезпеченні керівництва фірми достовірною, об’єктивною і повною 
інформацією про наміри партнерів, клієнтів і контрагентів, про сильні 
і слабкі сторони конкурентів, зборі даних, що дають змогу впливати 
на позицію опонентів у ділових переговорах;

в)  збирання та аналіз оперативно-тактичної інформації для ухвалення 
керівництвом обґрунтованих рішень з поточних проблем підприємства;

г) встановлення сигналізації.

38. Розвідку в досліджуваному об’єкті можуть цікавити:
а) особовий склад, обстановка і режим, умови наймання, ціни;
б)  виробництво, управління, плани, фінанси, ринок, партнери, технологія, 

переговори, контракти;
в) торги і аукціони, наука і техніка;
г) всі відповіді вірні.

39. Рубрикатор за яким відбувається накопичування та системати-
зація інформаційних масивів розробляють на основі:

а) документації фірми;
б) анкетування керівництва щодо інформаційних даних;
в) усного опитування керівництва;
г) опитування працівників.

40. Основним чинником, що визначає положення системи економічної 
розвідки на підприємстві є:

а) компетентність і практичний управлінський досвід керівництва;
б) особисті і ділові інтереси керівників;
в) особиста позиція першої особи;
г) ділові якості особового складу підрозділу економічної розвідки.
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41. Комплектувати підрозділ економічної розвідки необхідно із:
а) ветеранів спецслужб і правоохоронних органів;
б) 30 % висококваліфікованих працівників та 70 % молодих спеціалістів;
в) молодих спеціалістів;
г) вірна відповідь відсутня.

42. Для ефективності економічної розвідки працівникам необхідно 
володіти:

а) досвідом роботи із збирання інформації;
б) знаннями з економіки та сучасних інформаційних технологій;
в) знаннями з аудиту;
г) всі відповіді вірні.

43. У штатному розписі відділ розвідки відображається як:
а) відділ економічної розвідки;
б) не відображається;
в)  структурується під відділ зв’язків з громадськістю, економічного аналізу та ін.;
г) структурується під відділ маркетингу.
44. Вся корисна інформація розвідувального характеру міститься:
а) тільки в секретних джерелах;
б) в секретних та напівофіційних джерелах;
в)  більша частина в офіційних, а інша в секретних та напівофіційних 

джерелах;
г) вірна відповідь відсутня.

45. До вирішення інформаційних завдань залучають:
а) штатних працівників підрозділу економічної розвідки;
б) працівників інших функціональних підрозділів;
в) всі відповіді вірні;
г) вірна відповідь відсутня.

46. Завдання сектору режиму – це:
а) охорона приміщень і будівель;
б) забезпечення секретності документів;
в) охорона перевезень;
г) забезпечення режиму доступу;
д) вірні відповіді а і г;
е) вірні відповіді б і г.

47. Оснащення фірми засобами зв’язку і сигналізації забезпечує:
а) сектор охорони;
б) сектор режиму;
в) сектор технічного захисту;

тЕма 3. служба бЕзпЕки Фірми  (підприємства, організаЦі, установи)



335Економічна бЕзпЕка підприємств

г) сектор оперативної роботи.

48. Одними із функцій оперативного сектору є:
а)  гарантування безпеки об’єктів, території, устаткування і продукції 

фірми;
б) контроль режиму встановленого на фірмі, в компанії, організації;
в)  взаємодія з державними правоохоронними органами з питань фізичної 

безпеки фірми, компанії, організації;
д)  збирання інформації від відділень служби безпеки та інших підрозділів 

підприємства з питань гарантування корпоративної безпеки;
е) вірні відповіді а і б.

49. Захист бази даних від руйнування і просочення інформації до кри-
мінальних елементів або конкурентів здійснює:

а) сектор оперативної роботи;
б) інформаційно-аналітичне відділення;
в) сектор охорони;
г) сектор режиму.
50. Робота, пов’язана із економічною розвідкою – це:
а)  робота із глобальними комп’ютерними мережами, пресою та електрон-

ними ЗМІ;
б) робота з людьми;
в) насамперед робота із електронними ЗМІ, а також з людьми;
г) насамперед робота з людьми, а також з електронними ЗМІ.

51. Основним методом інформаційно-аналітичної роботи підрозділу 
економічної розвідки підприємства є:

а) інтеграція даних;
б) резолюційного опису інформації;
в) передачі інформації;
г) опису інформації.

52. Об’єкт розвідувальної діяльності служби безпеки охоплює:
а) постачальників;
б) маркетингових посередників;
в) клієнтуру;
г) конкурентів;
д) контактні аудиторії;
е) всі відповіді вірні.

53. Видами підрозділів оргструктури розвідки є:
а) добувні та інформаційні;
б) відкриті та закриті;
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в) аналітичні і довідково-інформаційні;
г) спеціалізовані і напівспеціалізовані.

54. Основним завданням інформаційних підрозділів розвідки є:
а)  добування всіма доступними і такими, що не суперечать законодав-

ству, засобами і методами відомостей, документів, предметів та інших 
матеріалів, які становлять або можуть становити розвідувальний 
інтерес;

б)  оцінка, класифікація, аналіз і надання керівництву підприємства 
обробленої розвідувальної інформації;

в)  збирання відомостей із цивільних справ стосовно юридичних осіб або 
громадян, які раніше не працювали на підприємстві;

г)  виявлення серед осіб тих, які не працюють на підприємстві і займаються 
економічним шпигунством проти підприємства засновника.

55. Інформація у системі економічної безпеки підприємства дає змогу:
а) орієнтуватися в ситуації та ухилятися від несподіванок;
б) чітко планувати свої дії;
в)  відстежувати результативність акцій, що проводяться та маніпулювати 

окремими людьми та угрупуваннями;
г) всі відповіді вірні.

56. У системі економічної розвідки розрізняють таку інформацію:
а) тотальну;
б) поточну або оперативну;
в) конкретну;
г) непряму;
д) оцінювальну;
е) всі відповіді вірні.

57. Потрібна інформація у системі економічної розвідки може бути:
а) відкритою;
б) закритою;
в) вірні відповіді а і г;
г) напівзакрита та секретна.

58. Внутрішній інформатор – це:
а)  будь-яка значна людина із прихильників супротивника або його 

контакторів, що отримує інформацію за допомогою жорстокого допиту, 
тортур, гіпнозу, шантажу, тощо;

б)  людина завербована з угрупування супротивника, поставляє фактаж 
відповідно до матеріальних, моральних та інших вимог;

в) людина супротивника, контактер або будь-яка інформована особа;
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г) вірна відповідь відсутня.

59. До групи зафіксованих матеріалів належить:
а) офіційні документи, ділові папери і архіви, “сміття”;
б) особисті папери і архіви;
в) таємне стеження, фіксування чуток;
г) оприлюднені відомості, телефон, комп’ютер, підслуховування;
д) всі відповіді вірні.

60. До розвідувальної техніки відносяться:
а)  засоби проникнення; пристрої для прослуховування; системи прихова-

ного відеоспестереження; системи комп’ютерного шпигунства;
б) засоби спостереження і пошукової техніки;
в) звукозаписна апаратура;
г) всі відповіді вірні.

61. Ефективними засобами “витягання” інформації з суб’єктів є:
а)  підкуп, шантаж, фізичні або психологічні дії, гра на емоціях, пере-

конання;
б) цільовий обмін інформацією;
в) фармакологічна дія;
г) всі відповіді вірні.

62. Необхідні документи можна добути такими методами, як:
а) отримання доступу до документів;
б)  таємне проникнення, перехоплення документа під час пересилання або 

передачі, залучення третіх осіб;
в) короткочасне захоплення потрібного приміщення, шалений тиск;
г) вірні відповіді б і в.

63. Способами читання закреслених і залитих текстів є:
а) огляд документі на світло;
б) обробка всіх ділянок відповідним розчинником;
в) огляд документів при бічному освітленні з лицьового і зворотнього боку;
г) зчитування із використаної копірки помістивши її на скло;
д) вірні відповіді а, б і в.

64. Отримання інформації через відстежування можливе за допо-
могою:

а) нагляду за стаціонарним об’єктом;
б) стеження за окремою юдиною;
в) вірні відповіді а і б;
г) прослуховування телефонів.
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65. Під час стеження за пішоходом застосовують такі форми спо-
стереження:

а) ланцюжком і подвійним ланцюжком;
б) з випередженням та з підключенням;
в) мережею;
г) упритул з підстраховуванням та разове з передачею;
д) за допомогою радіо зв’язку;
е) із залученням іншого індивіда;
є) вірні відповіді а, б, в, г.

66. Інформаційна робота – це:
а) інформація і докази;
б)  процес, в результаті якого сирі факти перетворюються на закінчену 

продукцію розвідувальної діяльності;
в) мобільні пристрої для словесного і знакового спілкування;
г) робота аналітично опрацьована і відповідній сфері.

67. Кінцевий продукт розвідувальної діяльності:
а) висновки і пропозиції;
б) пошук і виявлення доказів;
в) інформація і докази;
г) вірна відповідь відсутня.

68. Збирання доказів полягає у:
а) пошуку і виявленні доказів;
б) фіксації виявленого в документах;
в) вилучення доказів;
г) розробленні висновків і пропозицій;
д) викладі фактичних даних;
е) вірні відповіді а, б, в.

69. Критеріями роботи розвідувального підрозділу можуть бути:
а) точність і об’єктивність відомостей про осіб, що вивчаються;
б)  якісне документування протиправних дій юридичних і фізичних осіб, 

спрямованих проти інтересів підприємства-засновника;
в)  своєчасне і об’єктивне інформування про зовнішні реальні чи потенційні 

загрози та їх носіїв;
г) всі відповіді вірні.

70. Всю зібрану розвідувальну інформацію поділяють на:
а) сигнальну;
б) тактичну;
в) стратегічну;
г) джерела інформації;
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д) виклад фактичних даних;
е) доказову;
є) вірні відповіді а, б, в, е.

71. Боротьба з економічним шпигунством – це:
а) функція контррозвідки;
б) завдання підрозділу контррозвідки;
в) мета контррозвідки;
г) вірна відповідь відсутня.

72. Технічні заходи – це:
а)  систематичні обстеження службових приміщень з метою виявлення 

пристроїв для підслуховування;
б) пошук без вісті зниклих співробітників підприємства;
в) викривання економічних шпигунів;
г) консультування персоналу з питань гарантування безпеки підприємства.

73. Комерційна таємниця підприємства – це:
а) перелік інформації, затверджений державними органами управління;
б) перелік інформації, затверджений Верховною Радою;
в) перелік інформації, затверджений керівництвом підприємства;
г) вірна відповідь відсутня.

74. Службова інформація про особу містить:
а) кількість прогулів;
б) скарги відвідувачів;
в) аморальну поведінку;
г) вірні відповіді а і б.

75. До повноважень контррозвідувального підрозділу підприємства 
належить:

а) робота з інформаторами;
б) аналіз інформації про правопорушення;
в) виявлення свідків і документів;
г) вірна відповідь відсутня.

76. Завдання відділення власної безпеки – це:
а)  введення звітів, зберігання і видача співробітникам необхідної 

інформації тощо;
б) установлення та експлуатація технічних засобів;
в) збирання і аналіз інформації правопорушення і надзвичайні ситуації;
г)  документування протиправних і аморальних дій працівників служби 

безпеки.
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77. До матеріально-технічних засобів контррозвідувальної діяльності 
належить:

а) радіотелефони;
б) автомобілі;
в) диктофони;
г) всі відповіді вірні.

78. Приховане спостереження – це:
а)  метод негласного, закритого від сторонніх осіб збирання інформації, 

що ґрунтується на візуальному і слуховому сприйнятті процесів і явищ;
б)  метод гласного, закритого від сторонніх осіб збирання інформації, що 

ґрунтується на візуальному і слуховому сприйнятті процесів і явищ;
в)  метод гласного, відкритого стороннім особам збирання інформації, що 

ґрунтується на візуальному і слуховому сприйнятті процесів і явищ;
г) вірна відповідь відсутня.

79. Бесіда детектива із заздалегідь визначеною особою – це:
а) наведення довідок;
б) відкритий допит;
в) зашифрований допит;
г) вірні відповіді б і в.

80. Найбільш ефективний метод контррозвідки – це:
а) зовнішній і внутрішній огляд будівель;
б) наведення довідок;
в) допит;
г) приховане спостереження;

81. Метод отримання розвідувальних відомостей, в якому джерелом 
інформації є документ – це:

а)  вивчення документів судових, правоохоронних і контрольно-наглядових 
органів;

б) аналіз документації з дотримання пропускного режиму;
в) випуск сфальсифікованої проектної документації;
г)  збирання та аналіз інформації про відхилення, порушення охоронної 

служби;
д) всі відповіді вірні;
е) вірна відповідь відсутня.

82. Метод отримання розвідувальних відомостей, в якому джерелом 
інформації є людина – це:

а)  вивчення документів судових, правоохоронних і контрольно-наглядових 
органів;
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б) аналіз документації з дотримання пропускного режиму;
в) випуск сфальсифікованої проектної документації;
г)  збирання та аналіз інформації про відхилення, порушення охоронної 

служби;
д) всі відповіді вірні;
е) вірна відповідь відсутня.

83. Показником, що розкриває критерій ефективності діяльності 
контррозвідувального підрозділу, може бути кількість:

а)  виграних судових процесів із кримінальних справ на підставі матеріалів 
контррозвідки;

б) проникнення на підприємство;
в) поверненого підприємству втраченого його працівниками майна;
г) вірні відповіді а і в.

84. Схема дій розвідувальних органів щодо дестабілізації господарю-
ючого суб’єкта – це:

а) підривна діяльність;
б) проникнення;
в) інформаційно-психологічна дія;
г) всі відповіді вірні.

85. З метою підриву авторитету керівництва господарюючого суб’єкта 
чутки, що “компрометують” – це:

а) “уміле” управління підприємством;
б) конкретні факти корупції;
в) зв’язки з кримінальними структурами;
г) вірні відповіді б і в.

86. У схемі дій розвідувальних органів щодо дестабілізації господа-
рюючого суб’єкта втручання – це:

а)  координування та організація зусилля, спрямовані на ускладнення 
діяльності команди управління;

б) широка пропагандистська кампанія;
в) вербування агентури впливу в команді управління;
г) вірна відповідь відсутня.

87. Завдання відділення проведення розслідування – це:
а)  документування протиправних і аморальних дій працівників служби безпеки;
б) збирання і аналіз інформації про правопорушення і надзвичайні ситуації;
в)  установлення та експлуатація технічних засобів, їх надання співробітникам 

інших груп;
г) вірні відповіді а і б.
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88. Форма подання результатів роботи довідково-інформаційного 
фонду:

а) досьє;
б) рапорт, довідка, протокол спостереження, огляди;
в) довідки, аналітичні огляди, облікові картки, меморандуми;
г)  справа, аналітичні огляди, довідка щодо кожного повідомлення 

інформатора.

89. Підрозділ, що створює технічні умови, які запобігають витоку 
комерційної таємниці – це:

а) відділення організації збереження комерційної таємниці;
б) відділення негласного проникнення;
в) відділення комп’ютерної безпеки;
г) відділення організації дезінформаційних заходів;

90. Допит співробітників свого підприємства передбачає:
а) аналіз документації з дотримання пропускного режиму;
б) випуск сфальсифікованої проектної документації;
в)  вивчення документів судових, правоохоронних і контрольно-наглядових 

органів;
г) вірна відповідь відсутня 

91. У схемі дій розвідувальних органів щодо дестабілізації господа-
рюючого суб’єкта проникнення – це:

а) широка пропагандистська кампанія;
б) вербування агентури впливу в команді управління;
в)  координування та організовані зусилля, спрямовані на ускладнення 

діяльності команди управління;
г) вірна відповідь відсутня.

92. Інтуїція у економічній контррозвідці – це:
а) досконале володіння всіма органами чуття;
б) насторожуючий факт;
в) не досконале володіння органами чуття;
г) вірні відповіді а і б.

93. Наявність штабного підрозділу свідчить про:
а) низький рівень служби безпеки;
б) високий організаційний рівень служби безпеки;
в) планування діяльності підприємства;
г) всі відповіді вірні.
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94. Діяльність штабного підрозділу пов’язана з:
а) оперативним управлінням підрозділами служби безпеки;
б) реалізацією функцій управління;
в)  виконанням тих функцій, які вважає необхідними начальник служби 

безпеки;
г) всі відповіді вірні.

95. Штабний підрозділ досягає зазначених цілей завдяки:
а)  ухвалення і реалізація найбільш кваліфікованих рішень у критичних 

ситуаціях;
б) організація зв’язку з громадськістю;
в) збиранню відомостей і документів із цивільних і кримінальних справ;
г) вірні відповіді а і б.

96. Організація зв’язків з громадськістю – це:
а)  регулярне інформування громадськості, населення і колективу об’єкта, 

що охороняється;
б) організація для представників засобів масової інформації прес-

конференції і брифінгів;
в) систематичний аналіз опублікованих в засобах масової інформації 

матеріалів про діяльність служби безпеки;
г) всі відповіді вірні.

97. Робота штабу з організації правового забезпечення діяльності 
служби безпеки охоплює:

а)  здійснення контролю за відповідністю правових актів, що розробляються 
службою безпеки, чинним законам і підзаконним актам;

б)  вивчення думки працівників підприємства щодо ефективності роботи 
працівників охорони і контррозвідки;

в) захист правовими засобами прав і законних інтересів служби безпеки;
г) вірні відповіді а і в.

98. Фахівці з безпеки бізнесу мають бути обізнані з:
а) методами розвідки та контррозвідки;
б) оперативною роботою;
в) основами менеджменту і маркетингу;
г) всі відповіді вірні.

99. Значення і роль контррозвідки служби безпеки підприємства 
зумовлені:

а)  прагненням підприємців усунути своїх конкурентів за допомогою засобів 
економічного шпигунства;
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б)  розширенням масштабу криміналізації населення, що створює живий 
грунт для його певних прошарків задовольняти свої потреби злочинним 
шляхом;

в)  зниженням масштабу криміналізації населення, що створює живий 
грунт для його певних прошарків задовольняти свої потреби злочин-
ним шляхом;

г) вірні відповіді а і б.

100. Об’єктом контррозвідувальної діяльності є:
а) зовнішнє середовище підприємства;
б) внутрішнє середовище підприємства;
в) зовнішнє і внутрішнє середовища підприємства;
г) вірна відповідь відсутня.

101. Працівник контррозвідки може займатись збиранням відомостей:
а) тільки до початку судового розгляду цивільної справи;
б) тільки в процесі судового розгляду цивільної справи;
в) як до початку, так і в процесі судового розгляду цивільної справи;
г) вірна відповідь відсутня.

102. Відділення негласного проникнення виконує таке завдання:
а)  висвітлення стану правопорядку і трудової дисципліни в колективі 

підприємства;
б) організація заходів, що вводять в оману конкурентів і злочинців;
в) створення технічних умов, що запобігають витоку комерційної таємниці;
г) вірна відповідь відсутня.

103. Серед засобів контррозвідувальної діяльності найбільшу увагу 
слід приділяти:

а) правовим;
б) фінансовим;
в) матеріально-технічним;
г) інформаційним.

104. Зовнішній і внутрішній огляд будівель, приміщень та інших 
об’єктів – це:

а)  візуальне обстеження і вивчення для фіксації потрібних для 
контррозвідника відомостей;

б) метод негласного, закритого від сторонніх осіб збирання інформації;
в)  бесіда детектива із заздалегідь визначеною особою з метою збирання 

фактичних даних;
г) вірна відповідь відсутня.
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105. Підривна діяльність у контррозвідці – це:
а) вербування агентури впливу в команді управління;
б)  тактичні дії розраховані на підрив єдності команди управління зсере-

дини;
в)  координування та організовані зусилля, спрямовані на ускладнення 

діяльності команди управління;
г)  широка пропагандистська кампанія з метою формування негативної 

думки.

106. “Уміле” управління підприємством – це:
а) “захисні” чутки;
б) “співчуваючі” чутки;
в) “прославляючі” чутки;
г) чутки, що “компрометують”.

107.  Організація роботи штабу передбачає:
а) визначення розпорядку дня та режиму роботи працівників;
б) планування своєї діяльності;
в) організація виконання рішень;
г) всі відповіді вірні.
108.  Реалізація організації зв’язків з громадськістю означає:
а)  організація ділових контактів з прес-службами правоохоронних органів 

і місцевих адміністрацій;
б) захист правовими засобами прав і законні інтереси;
в)  проведення занять із працівниками з питань розповсюдження 

інформації;
г) вірна відповідь відсутня.

109. Завданням підрозділу контррозвідки є:
а) викриття економічних шпигунів серед персоналу;
б) збирання відомостей і документів із цивільних і кримінальних справ;
в)  документування дій осіб, затриманих за адміністративні правопору-

шення;
г) боротьба з економічним шпигунством.

110. Форма подання результатів роботи відділення організації збере-
ження комерційної таємниці – це:

а)  акти перевірок, протоколи обстеження приміщень, інструкції для пер-
соналу підприємства;

б) рапорти, огляди, аналітичні записки;
в) звіти, довідки;
г) довідки, аналітичні огляди, облікові картки, меморандуми.
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111. Систематичне поширення чуток у контррозвідці – це:
а)  координування та організаційні зусилля, спрямовані на ускладнення 

діяльності команди управління;
б)  широка пропагандистська кампанія з метою формування негативної 

думки про підприємство;
в) вербування агентури впливу в команді управління;
г) вірна відповідь відсутня.

112. Основним завданням служби безпеки із забезпечення режиму і 
охорони є:

а)  забезпечення порядку внесення (винесення), ввезення (вивезення) 
матеріальних цінностей і входу (виходу) працівників і клієнтів;

б)  організація і здійснення заходів щодо гарантування безпеки діяльності 
й захисту інформації всіма можливими за певних умов способами та 
засобами;

в)  запобігання проникненню в службові приміщення, в зони, що охоро-
няються і на територію об’єкта сторонніх осіб;

г)  забезпечення надійної охорони матеріальних цінностей, а також 
для запобігання спробам несанкціонованого доступу до відомостей 
комерційного характеру.

113. Контрольно-пропускний режим – це:
а)  комплекс організаційно-правових обмежень і правил пропуску через 

контрольно-пропускні пункти в окремі будівлі (приміщення) працівників 
об’єкта, відвідувачів, транспорту і матеріальних засобів;

б)  система заходів для своєчасного виявлення загроз інтересам 
підприємства;

в)  комплекс організаційно-правових обмежень для своєчасного припинення 
посягань на законні інтереси підприємства;

г)  система заходів що контролює запобіганню безконтрольному 
проникненні осіб і транспортних засобів на територію будівлі 
(приміщення), що охороняється.

114.  Організаційні гарантії формуються у процесі:
а) зростання прибутків підприємства;
б) захисту комерційних таємниць і прав на інтелектуальну власність;
в) внутрішньої і зовнішньої стабільності підприємства;
г)  розроблення, побудови, підтримання високої працездатності і загальної 

організаційної структури управління персоналом виявлення й усунення 
загроз діяльності фірми.

115.  Основні заходи контрольно-пропускного режиму розробляє:
а) головний бухгалтер підприємства;
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б) керівник фірми;
в) служба безпеки;
г) працівники інших підрозділів.

116.  Відповідальність за організацію контрольно-пропускного режиму 
покладена на:

а) начальника служби безпеки;
б) охоронців підприємства;
в) керівника фірми;
г) чергових по КПП.

117.  Розробка заходів і нормативних документів контрольно-
пропускного режиму починається з:

а) оцінювання добового обсягу;
б) виділення категорії об’єктів транспортних засобів;
в) класифікації приміщення і території об’єкта;
г) визначення вихідних даних оцінюючи їх.

118.  Вкажіть відповідь, яка не відповідає комплексу пропускного 
режиму:

а) зони режимності підприємства;
б)  запобігання безконтрольному проникненню сторонніх осіб і транс-

портних засобів на територію підприємства;
в) силова складова економічної безпеки;
г) матеріальні перепустки.

119.  Разова перепустка – це:
а)  перепустка для вивезення (винесення), товарно-матеріальних цін-

ностей;
б)  перепустка що надається транспорту (вантажівці) на право в’їзду 

на територію підприємства;
в)  перепустка на одну особу і лише для разових відвідувань підприємства 

та його підрозділів;
г) вірна відповідь відсутня.

120.  Разову перепустку вилучає на контрольно-пропускному пункті:
а) контролер;
б) начальника служби безпеки;
в) керівник;
г) група оперативного реагування.

121.  Зчитувач – це:
а)  пристрій призначений для зчитування спеціальної кодової інформації 
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записаної на ідентифікаторі, й передачі цієї інформації у вигляді пев-
ного сигналу в контролер;

б) мікросхема що розміщена в твердому металевому корпусі;
в) пластина з нанесеними на неї смугами чорного кольору;
г) пристрій призначений для аналізу й приймання конкретної інформації.

122.  Кодова інформація на віганд-картці – це:
а) пристрій що зберігає кодову інформацію в мікросхемі;
б) пластмасова або металева пластина;
в)  певним чином розміщена тонка металева смужка приклеєна на картці 

спеціальним клеєм;
г) PIN-коди.

123.  Турнікети бувають:
а) “не відкриті”, “не закриті”;
б) “швидкі”, “повільні”;
в) “прості”, “складні”;
г) “нормально відкриті”, “нормально закриті”.

124.  Турнікети призначені для:
а) для системи відео контролю;
б) для керування потоками людей і регулювання їх входу (виходу);
в) як засіб механізації, автоматизації контролю доступу;
г) засіб зв’язку і сигналізації.

125.  Оглядовий майданчик призначений для:
а) контролю співробітників на підприємстві;
б) нагляду за відвідувачами підприємства;
в) розміщення автомобілів під час їх огляду;
г) відео спостереження.

126.  Механізм здійснення контрольно-пропускного режиму ґрунту-
ється на застосуванні:

а) “дозволів”, “заборон”;
б) “з обмеженнями”, “без обмежень”;
в) “заборон”, “обмежень”;
г) Вірна відповідь відсутня.

127.  Видами перепусток є:
а) “нематеріальні”, “постійні”;
б) “матеріальні”, “для працівників”;
в) “тимчасові”, “багаторазові”;
г) “разові”, “для персоналу”.
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128.  Пропускними документами є:
а) посвідчення, перепустка;
б) паспорт, ідентифікаційний номер;
в) персональний штрих-код;
г) пропускна картка особи.

129.  Вкажіть що з наведених нижче пунктів не є ідентифікатором:
а) віганд-картка;
б) відбиток пальця;
в) електронні ключі;
г) магнітні пускачі електродвигунів;

130.  До комплекту устаткування у контрольно-пропускному залі 
не відносять:

а) основне і резервне освітлення;
б) фізичні бар’єри;
в) кабельні, силові лінії;
г) системи відео-контролю;

131.  До складу електромеханічного устаткування контрольно-
пропускного пункту для автотранспорту не входить:

а) електродвигуни, привід воріт;
б) засоби механізації, автоматизації системи контролю доступу;
в) електроустаткування світлофорів;
г) магнітні пускачі електродвигунів.

132.  Внутрішньооб’єктний режим – це:
а)  встановлення на фірмі порядку виконання правил внутрішньо трудового 

розпорядку;
б)  забезпечення нормативних гарантій виявлення, запобігання і припинення 

посягань на підприємства;
в) контрольні перевірки які оцінюють діяльність підрозділів;
г) вірна відповідь відсутня.

133.  Одна із вимог до внутрішньооб’єктового режиму є:
а) уточнення функцій захисту;
б)  дотримання працівників фірми правил економічної та інформаційної 

безпеки;
в) розроблення структури системи інформаційної безпеки;
г) засоби зв’язку і сигналізації.

134. Робота з представниками сторонніх організацій здійснюється з 
фахівцями, які приймають цих працівників і:
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а) подають заяву до канцелярії, зазначаючи П. І.Б., місце роботи;
б) підписують договір про охорону майна власників;
в) проводять консультування;
г)  проводять обладнання для фірми технічних засобів виробничої 

діяльності 

135.  Назвіть правильний напрям охоронної діяльності економічної 
безпеки:

а) суміщення охоронної діяльності з державною службою;
б) використання зброї;
в) захист життя і здоров’я громадян;
г) вірна відповідь відсутня.

136.  Об’єктами охорони є:
а) цінні папери;
б) рухомі об’єкти;
в) персонал;
г) всі відповіді вірні.

137.  Консультування і підготовка належать до:
а) охоронної діяльності;
б) адміністративної діяльності;
в) контрольної діяльності;
г) діагностуючої діяльності;

138.  якості, які притаманні охоронцю – це:
а) ризик, стрімкість;
б) чуттєвість, стійкість;
в) стриманість, розсудливість, фізична сила;
г) чіткість, відповідальність.

139.  Охоронцям забороняється:
а)  приховувати від правоохоронних органів факти злочинів які стали їм 

відомі;
б) робити перерву на обід;
в) спілкування зі сторонніми людьми;
г) вірна відповідь відсутня.

140.  Охоронці при виконанні своїх обов’язків повинні фіксувати:
а) сторонніх людей;
б) сліди злочину;
в) вірні відповіді а і б;
г) вірна відповідь відсутня.
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141.  В організації охорони об’єкта служба безпеки має передбачити:
а) безпеку грошових коштів;
б) стан режиму охорони;
в) перелік службових обов’язків охоронців, варіанти їхніх дій;
г) вірна відповідь відсутня.

142.  Етапи гарантування безпеки грошових коштів – це:
а) отримання, транспортування, зберігання, видача;
б) передання, транспортування, обмін, зберігання;
в) транспортування, отримування, комплектування, обмін.
г) транспортування, отримування.

143.  Відповідальність за безпеку касових операцій покладається на:
а) керівника відділу;
б) спеціально уповноважену особу у відділі кадрів;
в) керівника фірми;
г) охорону.

144.  Організаційне приміщення каси повинне мати … рубежів охо-
рони.

а) 0;
б) 2 
в) 7;
г) 1.

145.  Стороннім транспортом дозволяється перевозити гроші і цін-
ності:

а) ні;
б) так;
в) так, але з певною документацією;
г) інколи.

146.  Інкасатор – це:
а) посадова особа, що приймає гроші від організації для здавання їх у банк;
б) працівник відділу технічної охорони;
в)  посадова особа, яка не несе матеріальну відповідальність за виконувані 

функціональні обов’язки;
г) вірна відповідь відсутня.

147.  Начальник відділу інкасації відповідає за:
а) якість професійної підготовки інкасаторського складу;
б)  ведення документації відділу, передбаченої нормативними документами, 

складення встановленої звітності;
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в)  контроль виконання працівниками інкасації правил збирання і пере-
везення грошових сум та інших цінностей;

г) вірні відповіді а і в;
д) всі відповіді вірні.

148.  Інкасатора має супроводжувати:
а) спеціальна служба;
б) керівник фірми;
в) інкасатор-складальник;
г) охорона в ізольованих приміщеннях.

149.  На шляху інкасатора не повинно бути:
а) сторонніх людей;
б) темних коридорів;
в) незапланованих зупинок;
г) вірні відповіді б і в.

150.  Водій дізнається про маршрут руху і одержання грошей:
а) за тиждень до виїзду;
б) під час приймання вантажу;
в) за день до виїзду;
г) за 3 дні.

151.  Інкасатор забезпечує:
а) доставку грошової виручки з торгових точок;
б) перевезення валюти із одного банку в інший;
в) переведення грошей з одного рахунку на інший;
г) доставку матеріальних цінностей на замовлення;
д) вірні відповіді а, б, в;
е) вірні відповіді а, г.

152.  Інкасаторові забороняється у процесі виконання своїх обов’язків:
а) здійснювати зупинку в незапланованих місцях;
б) допускати сторонніх осіб до переїзду в автомобілі;
в) залишати цінності без особистого нагляду.
г) всі відповіді вірні.

153.  Особиста безпека персоналу відділу інкасації передбачає:
а) цілодобову охорону;
б) досвід у фізичній підготовці;
в) використання засобів власної безпеки;
г) використання табельної зброї.
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154.  Мета організаційно-правової основи охоронної діяльності є:
а)  запобігання злочинного посягання на персонал комерційного 

підприємства;
б) конституційні принципи рівності захисту всіх форм власності;
в) угода між МВС і громадськими об’єднаннями підприємців;
г) взаємодія в галузі гарантування безпеки і боротьба зі злочинами.

155.  Однією із умов з підбору та спеціальної підготовки персоналу 
служби безпеки є:

а) проведення, відкриття і закриття заходів оперативного характеру;
б)  сумісне планування з іншими підрозділами окремих питань і напрямів 

діяльності;
в) участь у ділових операціях та переговорах;
г)  здійснення сумісної перевірки кандидатур на роботу в службу безпеки 

з використанням інформаційних технологій.

156.  Масовий захід – це:
а)  організація проведення заходу або презентації, яка полягає 

у представленні певної продукції чи культурної програми;
б)  доповнення ділової презентації, розважальної програми, концертним 

виступом або пригощанням;
в)  сплановане і визначене за місцем, часом, причиною зібрання людей, 

що має характер культурного або рекламного заходу;
г) організований захід для укладання ділових контрактів.

157.  До загальних правил гарантування безпеки керівників належать:
а)  якщо виявлено факт стеження за автомобілем, потрібно різко змінити 

маршрут;
б) перевіряти посилки й бандеролі;
в) перевіряти авто перед виїздом;
г) всі відповіді вірні.

158.  Для захисту об’єктів потрібно:
а) встановлення теле-, відео-, фотосистем;
б) постійна увага до систем захисту;
в) правильні відповіді а і б;
г) спеціальна документація.

159.  Для запобігання кризовим ситуаціям служба безпеки повинна:
а) формувати групи з надзвичайних ситуацій;
б) проводити цілодобове стеження за кожним працівником;
в)  забезпечити, щоб між керівником і працівником не було жодних 

стосунків;
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г) встановлення відео нагляду.

160.  Право купівлі мисливської зброї має особа, яка досягла:
а) 18 років;
б) 20 років;
в) 25 років;
г) 34 роки.

161.  Придбана зброя повинна бути зареєстрована у гранах внутрішніх 
справ протягом:

а) 3 днів;
б) 14 днів;
в) 5 днів;
г) 10 днів.

162.  Законодавство України дозволяє використовувати зброю (пнев-
матичну) для самозахисту без дозволу:

а) так;
б) ні;
в) в окремих випадках;
г) за наявності відповідного дозволу.
163.  Собаки-охоронці бувають 3-х типів за статурою – це:
а) великі, середні, малі;
б) важкі, середні, малі;
в) важкі, середні, легкі;
г) спеціальні, треновані, бойові.

164.  Собак-вбивць використовують для:
а) собачих боїв;
б) захисту прикордонної зони;
в) захисту спеціальних зон;
г) охорони території.

165.  Сигналізацію встановлюють:
а) на дверях;
б) перед дверима;
в) на порозі;
г) на підлозі.

166.  цінні папери і персонал належать до:
а) поняття охорони;
б) суб’єктів охорони;
в) об’єктів охорони;
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г) механізму охорони.

167.  Захист життя і здоров’я громадянин належить до:
а) конституційної діяльності економічної безпеки;
б) правової діяльності економічної безпеки;
в) охоронної діяльності економічної безпеки;
г) організаційної діяльності.

168.  Для гарантування безпеки інформаційно-комунікаційних систем 
потрібно враховувати такі чинники:

а) логічні, технологічні, фізичні;
б) логічні, тектонічні, фізичні;
в) матеріальні, фізичні, духовні;
г) духовні, логічні, матеріальні.

169.  Основними причинами збоїв у роботі комп’ютерних систем є:
а) збій у мережі, помилка оператора;
б) помилка бухгалтера;
в) несприятливі погодні явища;
г) грабіж.

170.  Основним чинником припинення діяльності підприємств є:
а) втрата інформації;
б) небезпека підприємств;
в) збій в електромережі;
г) помилка оператора.

171.  Електромагнітне випромінювання розглядається з двох позицій, 
а саме:

а) електромагнітний імпульс і втрата інформаційних потоків;
б) просочування повітря і розподіл інформації;
в) просочування інформації і електромагнітний імпульс 
г) просочування повітря і електромагнітний імпульс.

172.  Рекет – це:
а) найпоширеніший вид злочинів проти бізнесменів;
б)  найпоширеніший вид злочинів проти працівників нафтового госпо-

дарства;
в) найпоширеніший вид злочинів проти підприємств;
г) найпоширеніший вид злочинів проти працівників державних установ.
173.  Заручник – це:
а) людина, яка перебуває у полоні поганого морального стану.
б) людина, яка перебуває у полоні органів недержавного сектору безпеки;
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в) людина, яка перебуває на контролі в органах внутрішніх справ;
г) людина, яка перебуває у полоні злочинців.

174.  Навчальна тривога – це:
а) показовий і найскладніший спосіб перевірки роботи системи безпеки;
б) паніка, викликана перевіркою системи безпеки;
в) інструмент постійних перевірок;
г) іспит, який виконується кожного тижня.

175.  Аналіз та керівництво діяльністю служби безпеки виконує:
а) нейтральна особа;
б) незмінна особа;
в) керівник СБ;
г) головний бухгалтер.

176.  Надійні кадри – це:
а) фундамент безпеки;
б) фундамент ризику;
в) основний персонал;
г) додатковий персонал;
177.  Найточнішим методом оцінки є:
а) оцінка за системою “Тars”;
б) оцінка за системою “Vars”;
в) оцінка за системою “Bars”;
г) оцінка за системою “Fars”.

178.  Щоб зламати заручника психологічно використовують наступні 
заходи тиску:

а) погані умови перебування;
б) виснаження голодом і спрагою;
в) обмеження руху, зору, слуху;
г) усі відповіді вірні 

179.  Служба для підприємств, які не мають своєї служби безпеки або 
процес якої лише почався:

а) державна служба охорони (ДСО);
б) податкова адміністрація;
в) МВС України;
г) СБУ України.

180.  Елітний підрозділ ДСО, який створює супровід вантажів і ціннос-
тей, забезпечує майнову безпеку українців та іноземних громадян:

а) “Титан”;
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б) “Беркут”;
в) спецназ;
г) вірна відповідь відсутня.

181.  Групи … – мобільні наряди міліції, які цілодобово патрулюють 
вулиці України, щоб у лічені хвилини прибути на об‘єкт, з якого 
на пульт надійшов сигнал “Тривога”:

а) захвату;
б) затримання;
в) швидкого реагування;
г) вірна відповідь відсутня.

182.  Працівники підрозділу “Титан” за потребою можуть бути озбро-
єні:

а) автоматичною зброєю;
б) холодною зброєю;
в) спеціальною зброєю;
г) вірні відповіді а, б, в.

183.  За бажанням замовників охоронці підрозділу “Титан” можуть 
нести службу у:

а) цивільному одязі;
б) діловому одязі;
в) одязі звичайних робітників;
г) спеціальному одязі підрозділу “Титан”.

контрольні запитання
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По вертикалі. 1. Принцип діяльності служби безпеки підприємства. 2. 
Об’єкт розвідки. 3. Діяльність служби безпеки, що вивчає ситуацію всередині 
підприємства. 4. Вербування агентури впливу в команді управління. 5. 
Пристрій, призначений для зчитування інформації, записаної на ідентифікаторі. 
6. Працівник служби безпеки. 7. Посадова особа, що приймає гроші від 
організації для здавання їх в банк. 8. Технічний засіб охорони приміщень.

По горизонталі. 1. Оперативно-тактична складова економічної розвідки. 
2. Джерело інформації у розвідці. 3. Особа, котра контактує, або стикалася з 
об’єктом, що вивчається. 4. Спосіб стеження за пішоходом. 5. Вид пропускного 
документа. 6. Вид контрольно-пропускного пункту. 7. Режим, який передбачає 
встановлений на фірмі порядок виконання правил внутрішнього розпорядку 
щодо гарантування економічної безпеки.

тЕма 3. служба бЕзпЕки Фірми  (підприємства, організаЦі, установи)
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Д а т и  в и з н а ч е н н я  т е р м і н а м  і  п о н я т т я м :
Служба безпеки – це …
Правоохоронні органи – це …
Безпека керівників – це …
Безпека бізнесу – це …
Кризові ситуації – це …
Режими функціонування служби безпеки – це …
Програма забезпечення безпеки підприємства – це …
Зброя – це …
Фізична безпека – це …
Рекет – це …
Захоплення заручників – це …
Технологічні засоби захоплення заручників – це …
Безпека об’єкту фізична – це …
Концепція безпеки – це …
Уразливість (об’єкту) – це …
Надзвичайна ситуація (на об’єкті) – це …
Ефективність системи фізичної безпеки – це …
Контрольно-пропускний пункт – це …
Пропуски – це …
Масовий захід – це …

ЗАВДАННя 

1.  Розробити структуру служби безпеки підприємства в залежності від:
виду діяльності;
розмірів;
кількості персоналу;
факторів зовнішнього і внутрішнього середовища;
кількості інформації, яку класифікують як комерційну таємницю.
2. Проаналізувати, змоделювати та визначити:
як здійснюватиметься управління діяльністю служби безпеки;
 які повноваження матимуть підрозділи і посадові особи служби без-
пеки.

контрольні запитання
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Варіанти завдань:
1) Філія банку “ПУМБ” у м. Львові. На ринку банківських послуг 

працює 4 місяці і надає стандартні банківські послуги. На даний момент 
у філії функціонує 7 відділів, в яких працює 31 особа. Банк володіє до-
сить великою кількістю інформації, що становить банківську таємницю. 
За період функціонування (весь час надавалися кредити) спостерігається 
тенденція до збільшення кількості боржників по виплаті відсотків по кре-
дитах. Мають місце позови до суду та розголошення банківської таємниці.

2) Цегельний завод у м. Миколаїв Львівської обл. На ринку працює 2 мі-
сяці. Кількість працівників становить 54 особи. Користується високотехно-
логічним обладнанням, яке взяло в лізинг. При виробництві використовує 
новітні запатентовані технології, але є досить бракованої продукції через 
не фаховість працівників. На даний момент має проблему із невчасними 
поставками сировини та значною дебіторською заборгованістю, розголо-
шенням комерційної таємниці.

3) Будівельна компанія “Містобуд” функціонує на ринку житлового 
будівництва м. Стрий 1 рік. На фірмі працює 90 чоловік. За час діяльності 
виникла проблема із шахрайством серед працівників, дебіторською забор-
гованістю, невчасними поставками матеріалів, розголошенням комерційної 
таємниці.

4) “Архітектурно-проектантська група” (АПГ) займається архітектур-
ними розробками та проектуванням промислових та цивільних споруд 
на ринку м. Луцьк 7 місяців. Кількість працівників становить – 45 осіб. 
Фірма володіє дороговартісним програмним забезпеченням. Зіткнулася із 
проблемами дебіторської та кредиторської заборгованості, недобросовіс-
ною конкуренцією, викраденням майна.

5) Пивоварня “Колос” виходить на ринок слабоалкогольних напоїв 
м. Харків. Підприємство ще не почало випускати продукцію, а на даний 
момент тільки налагоджує процес виробництва. Планова кількість пра-
цівників – 69 осіб. Обладнання – високотехнологічне та куплене в кредит. 
Кошти для налагодження виробництва взяті в кредит під заставу майбутньої 
продукції. Фірма придбала на Заході ексклюзивні рецепти для пивоваріння.

6) “Галицький автозавод”, який функціонує у м. Львові, здійснює ре-
організацію свого підприємства. На заводі, який випускає мікроавтобу-

тЕма 3. служба бЕзпЕки Фірми  (підприємства, організаЦі, установи)
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си працює 88 осіб. Обладнання високотехнологічне, куплене в кредит. 
Активно працює конструкторське бюро, яке має ряд новітніх розробок. 
Використовується сучасне програмне забезпечення, яке не має аналогів 
на Західній Україні. Має проблеми з розголошенням комерційної таємниці, 
розкраданням майна, незаконним проникненням на територію, недобро-
совісною працею працівників та партнерів.

7) Студія “WEB design – Ukraine”, яка функціонує в м. Києві, зіткнулася 
із проблемами незаконного проникнення в особисті бази даних, проник-
нення на територію підприємства, розголошення комерційної таємниці, 
викрадення та продаж конкурентам досягнень, статтями у пресі із накле-
пами на свою діяльність, дебіторською заборгованістю, позовами до суду. 
На підприємстві працює 32 особи. У своїй власності має дорогі новітні 
комп’ютери та сучасне програмне забезпечення.

завдання
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ТЕМА 4 

НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНцІя
 І ЗАхИСТ КОМЕРцІйНОЇ ТАЄМНИцІ 

Основні терміни і поняття
“Зворотний інжиніринг” – проведення в спеціальних лабораторіях 

аналізу продукції конкурентів для визначення можливих нововведень 
і таємниць технології виготовлення. 

Комерційна інформація – відомості про фінансово-економічне 
становище підприємства (бухгалтерська звітність), кредити і банківські 
операції; про укладені договори, контрагентів, структуру капіталів і 
плани інвестицій, стратегічні плани маркетингу; аналіз конкуренто-
спроможності власної продукції, клієнтів; плани виробничого розвитку; 
ділове листування та ін.

Комерційна таємниця підприємства – інформація, що не є дер-
жавною таємницею, пов’язана з виробництвом, технологічною інфор-
мацією, управлінням, фінансами тощо, розголошування (передача, 
витік) якої може завдати збитку інтересам фірми.

Промислове шпигунство –добування законними і незаконними 
методами у конкуруючих фірм (монополій, а також партій, фізичних або 
юридичних осіб, правоохоронних органів і т.ін.) відомостей або інфор-
мації з наукових досліджень, виробництва продукції після застосування 
найбільш перспективної технології, а також персональних даних з метою 
використання їх у конкурентній боротьбі або навіть з корисливою метою. 

“Шпигунство” (“економічне”, “промислове”, “комерційне”, 
“науково-технічне”) – 1) активні дії, спрямовані на збирання або роз-
крадання цінної інформації, закритої для сторонніх осіб; 2) протиправне 
заволодіння комерційними засобами конкурента заради власних вигод.

 

тЕма 4. нЕдобросовісна конкурЕнЦія і захист комЕрЦійної таємниЦі
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4 . 1 .  С у т н і с т ь  і  з н а ч е н н я  к о м е р ц і й н о ї 
і н ф о р м а ц і ї .  К о м е р ц і й н а  т а є м н и ц я 

п і д п р и є м с т в а

На думку західних теоретиків-економістів, успішний розвиток під-
приємництва значною мірою залежить від політико-економічного се-
редовища (командно-адміністративного або ринково-конкурентного), 
в якому відбувається ринкова діяльність. Проте не менш важливим 
чинником, що формує економічне середовище, є криміногенна ситуація, 
яка утруднює або зводить нанівець дії підприємця. Наявність умов, за 
яких виникає реальна загроза завдання шкоди (збитків) суб’єкту гос-
подарювання, визначає першочерговим оперативне рішення проблеми 
гарантування економічної безпеки.

У ринкових умовах підприємницька діяльність у нашій країні здій-
снюється в ситуації наростаючої невизначеності і мінливості економіч-
ного середовища. Отже, виникає неясність і невпевненість в отриманні 
очікуваного кінцевого результату, тому зростає ризик, тобто небезпека 
невдачі, непередбачених втрат. Особливо це спостерігається на початку 
освоєння підприємництва. 

В умовах командно-адміністративної економіки всі звикли до того, 
що економічна обстановка формується “зверху”, в наказовому порядку, 
у вигляді набору правил і норм. Плани, програми, ухвали, інструкції, 
державні ціни, фонди, ліміти, наряди, тарифи формували ту економіч-
ну систему і те господарське середовище, в яких змушені були діяти 
підприємства і люди. 

Звичайно, жорстка система централізованих настанов і розпоря-
джень сковувала ініціативу, пригнічувала зацікавленість і творчий по-
шук. Але вона забезпечувала явну або удавану чіткість, нав’язаний 
“порядок”.

Для посилення контролю на ненаціоналізованих підприємствах в 
1917 р. був прийнятий декрет “Про робочий контроль”, що відміняє 
право власності трудових колективів на виробничу інформацію (тобто 
відміняє поняття “комерційна таємниця”). Проте в ринковій економіці 
інформація стає товаром і має підпадати законам товарно-грошових від-
носин. Кожен власник має право відстоювати свої інтереси, узгоджені 
з інтересами інших власників і суспільства.

Багато питань підприємницької діяльності регулюються і забезпе-
чуються цивільним, адміністративним, трудовим, авторським, кримі-

4.1. сутність і значЕння комЕрЦійної інФормаЦії. комЕрЦійна таємниЦя...
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нальним та іншими видами законодавства. Говорити нині про те, що за 
допомогою тільки правового регулювання і охорони можна вирішити 
всі проблеми, пов’язані із гарантуванням безпеки підприємництва, не 
тільки передчасно, а й, як свідчить практика, нереально в найближчому 
майбутньому.

Ринок – це передусім економічна свобода. Над підприємцем мо-
жуть стояти тільки закон і встановлювані ним обмеження. Державне 
регулювання в умовах ринку полягає переважно у встановленні норм 
здійснення підприємницької діяльності і податкової системи. Решта 
визначається виробником і споживачем, а деякою мірою складається 
випадково. 

За економічну свободу доводиться платити. Адже свобода одного 
підприємця водночас супроводжується і свободою інших підприєм-
ців, які вільні купувати чи не купувати його продукцію, пропонувати 
за неї свої ціни, продавати йому свою продукцію за певними цінами, 
диктувати свої умови операцій. При цьому природно, що ті, з ким до-
водиться вступати в господарські відносини, насамперед добиваються 
своєї вигоди, а вигода одних може стати збитком для інших. До того 
ж, підприємець-конкурент взагалі схильний витісняти свого опонента 
з ринку.

У нових ринково-конкурентних умовах виникає багато проблем, 
пов’язаних із гарантуванням безпеки не тільки фізичних і юридичних 
осіб, їх майнової власності, а й підприємницької (комерційної) інфор-
мації як виду інтелектуальної власності. Для захисту підприємницьких 
інформаційних потоків від різних посягань застосовують як правові, так 
і спеціальні заходи, а за потреби комплекс їх. 

Сукупність відомостей, які використовують у підприємницькій 
діяльності, можна умовно згрупувати за такими напрямами:

а)  підприємницька (комерційна) інформаційна система (відомості 
про стан економічної системи; чинники, які позитивно чи не-
гативно впливають на сферу господарювання і комерції, в якій 
діє підприємець);

б)  правова інформаційна система (відомості про чинне законо-
давство, що регулює й охороняє діяльність підприємницьких 
(комерційних) структур);

в)  спеціально-оперативна інформаційна система (відомості про 
способи, сили і засоби гарантування безпеки підприємницької 
інформації від доступу третіх осіб). 

тЕма 4. нЕдобросовісна конкурЕнЦія і захист комЕрЦійної таємниЦі
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Підприємницька діяльність у всіх сферах нерозривно пов’язана з 
отриманням і використанням різних видів інформації. Причому нині 
інформація є особливим товаром, що має конкурентну вартість. Для 
підприємця часто найбільш цінною є інформація, яку він використовує 
для досягнення цілей фірми і розголошування якої може позбавити 
його можливості вирішувати ці завдання, тобто створює загрозу без-
пеці підприємницької діяльності. Звичайно, не вся інформація може, 
в разі її розголошування, створювати таку загрозу, проте існує певна 
інформація, яка потребує захисту.

Інформація, яку використовують у підприємницькій діяльності, 
вельми різноманітна. Її можна поділити на два види: промислова і ко-
мерційна. До промислової належать: інформація про технологію і спосіб 
виробництва, технічні відкриття і винаходи; “ноу-хау”; конструкторська 
документація, програмне забезпечення тощо. 

Комерційна інформація – це відомості про фінансово-економічне 
становище підприємства (бухгалтерська звітність), кредити і банківські 
операції, про укладені договори, контрагентів, структуру капіталів і 
плани інвестицій, стратегічні плани маркетингу, аналіз конкуренто-
спроможності власної продукції, клієнтів, плани виробничого розвитку, 
ділове листування та ін.

Відповідно до Закону України “Про інформацію”, громадяни, юри-
дичні особи, що володіють інформацією професійного, ділового, ви-
робничого, банківського, комерційного та іншого характеру, отриманою 
власним коштом або такою, котра є предметом їх професійного, ділового, 
виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не по-
рушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим 
доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, і 
встановлюють для неї систему (способи) захисту. Для цього, крім на-
казу про комерційну таємницю, підприємства можуть складати посадові 
інструкції із зазначенням порядку і системи обміну інформацією між 
працівниками підприємства і зовнішніми користувачами, деталізований 
графік документообігу із призначенням осіб, відповідальних за витік 
інформації, вносити спеціальні розділи в трудові угоди та контракти і т.ін.

Типові відомості, що становлять комерційну таємницю. У наведе-
ному нижче переліку відомості, що становлять комерційну таємницю, 
згруповано за тематичним принципом. Пропонований поділ на групи має 
рекомендаційний характер і може бути змінений залежно від специфіки 
відомостей, що становлять комерційну таємницю конкретного підпри-
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ємства (організації). Відомості, введені в цей перелік, є комерційною та-
ємницею тільки з урахуванням особливостей конкретного підприємства.

1. Відомості про фінансову діяльність:
• прибуток, кредити, товарообіг;
• фінансові звіти і прогнози;
• комерційні задуми;
• фонд заробітної плати;
• вартість основних і оборотних фондів;
• кредитні умови платежу;
• банківські рахунки;
• планові звітні калькуляції. 
2. Інформація про ринок:
• ціни, знижки, умови договорів, специфікація продукції;
• обсяг, історія, тенденції виробництва і прогноз для конкретного 

продукту;
• ринкова політика і плани;
• маркетинг і стратегія цін;
• відносини зі споживачами і репутація;
• чисельність і розміщення торгових агентів;
• канали і методи збуту;
• політика збуту;
• програма реклами.
3. Відомості про виробництво і продукцію:
• технічний рівень, техніко-економічні характеристики проекто-

ваних виробів;
• плановані терміни створення проектованих виробів;
• застосовування і перспективні технології, технологічні процеси, 

прийоми і устаткування;
• дані про модифікацію і модернізацію раніше відомих технологій, 

процесів, устаткування;
• виробничі потужності;
• стан основних і оборотних фондів;
• організація виробництва;
• розміщення і розмір виробничих приміщень і складів;
• перспективні плани розвитку виробництва;
• технічні специфікації існуючої і перспективної продукції;
• схеми і креслення окремих вузлів, готових виробів, нових роз-

робок;
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• стан програмного і комп’ютерного забезпечення;
• оцінка якості та ефективності;
• номенклатура виробів;
• спосіб упаковування;
• доставка.
4. Відомості про наукові розробки:
• нові технологічні методи, нові технічні, технологічні і фізичні 

принципи, заплановані для використання в продукції підприємства;
• програми НДР;
• нові алгоритми;
• оригінальні програми.
5. Відомості про систему матеріально-технічного забезпечення:
• склад торгових клієнтів, представників і посередників;
• потреби в сировині, матеріалах, комплектувальних вузлах і де-

талях, джерела задоволення цих потреб;
• транспортні й енергетичні потреби.
6. Відомості про персонал підприємства:
• чисельність персоналу підприємства;
• визначення осіб, що приймають рішення, та їхня філософія.
7. Відомості про принципи керівництва підприємством:
• застосовувані і перспективні методи керівництва виробництвом;
• факти ведення переговорів, предмет і цілі нарад і засідань ор-

ганів керування;
• плани підприємства щодо розширення виробництва;
• умови продажу і злиття фірм.
8. Інші відомості:
• важливі елементи систем безпеки, кодів і процедур доступу до 

інформаційних мереж і центрів;
• принципи організації захисту комерційної таємниці.
Інформація фірми, що становить комерційну таємницю, за важли-

вістю може належати до чотирьох рівнів:
1. Життєво важлива – незамінна інформація, наявність якої страте-

гічно необхідна для функціонування підприємства. Витік цієї інформації 
ставить під загрозу самофункціонування організації (підприємства).

2. Важлива – інформація, процес ліквідації наслідків витоку якої 
складний або пов’язаний з великими витратами.

3. Корисна – інформація, витік якої завдає матеріальної шкоди під-
приємству, однак воно може ефективно функціонувати й у разі витоку 
цієї інформації.
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4. Неістотна – інформація, витік якої не завдає матеріального збит-
ку підприємству і не впливає на його функціонування.

Інформація, що належить до перших трьох рівнів, є комерційною 
таємницею. Для збереження відомостей, що становлять комерційну 
таємницю, наказом по підприємству потрібно ввести такі нові грифи 
інформації за ступенем важливості:

• для життєво важливої – комерційна таємниця 3 (КТ 3);
• для важливої – комерційна таємниця 2 (КТ 2);
• для корисної – комерційна таємниця 1 (КТ 1).
Уся ця інформація має різну цінність для підприємця, і розголо-

шування її може призвести (або не призвести) до загроз економічній 
безпеці різного ступеня важкості. Тому інформацію доцільно поділяти 
на три групи:

а)  інформація для відкритого користування будь-яким споживачем 
у будь-якій формі;

б)  інформація обмеженого доступу – тільки для органів, що мають 
відповідні законодавчо встановлені права (міліція, податкова 
поліція, прокуратура);

в)  інформація тільки для працівників (або керівників) фірми.
Інформація, що належить до другої і третьої груп, є конфіденційною 

і має обмеження у розповсюдженні.
Отже, конфіденційна інформація – це документована (тобто за-

фіксована на матеріальному носієві і з реквізитами, що дають змогу 
ідентифікувати її) інформація, доступ до якої обмежується відповідно 
до законодавства України. Частина цієї комерційної інформації ста-
новить особливий блок, і її можна віднести до комерційної таємниці.

Комерційна таємниця підприємства – це інформація, що не є дер-
жавним секретом і пов’язана з виробництвом, технологічною інформа-
цією, управлінням, фінансами та ін. Розголошування (передача, витік) 
її може завдати збитку інтересам фірми. Така загальна характеристика 
категорії “комерційна таємниця” підприємства є законодавчо правиль-
ною.

Узагальнення різних поглядів вітчизняних і зарубіжних авторів дає 
змогу дати розширене трактування цієї складної категорії. У найбільш 
загальному вигляді вона охоплює інформацію про:

• торговельні відносини фірм;
• організацію і розміри обороту засобів;
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• стан ринку збуту;
• банківські операції;
• постачальників і споживачів;
• сутність патентів;
• структуру капіталів;
• плани інвестицій;
• укладені контракти;
• формування ціни на товар;
• розмір прибутку і обсяг виробництва.
До виробничої таємниці належить інформація про:
• способи виробництва і технології;
• організацію праці;
• технічні відкриття і винаходи;
• цілі і характер дослідницьких робіт.
Доцільно також у загальному обсязі комерційної інформації ви-

ділити два основні блоки. Такий підхід передбачає, що до категорії 
науково-технічної і технологічної інформації належать відомості про 
конструкцію машин і устаткування, використовувані матеріали, методи 
і способи виробництва, дизайн, програмне забезпечення ЕОМ та ін.

До категорії ділової належить інформація про:
• фінанси підприємства (фінансова звітність, стан розрахунків з 

клієнтами, заборгованість, кредити, платоспроможність, при-
буток, собівартість продукції та ін.);

• стратегічні й тактичні плани розвитку виробництва, зокрема з 
використанням нових технологій, винаходів, ноу-хау;

• плани та обсяги реалізації продукції (плани маркетингу, характер 
і обсяг торговельних операцій, рівень цін, складські запаси);

• аналіз конкурентоспроможності своєї продукції, ефективності 
експорту й імпорту, передбачуваний час виходу на ринок;

• плани рекламної діяльності;
• списки торгових та інших клієнтів, конкурентів, відомості про 

взаємини з ними, їх фінансове становище, умови контрактів 
та ін.;

• методи і організацію управління;
• власну оцінку характеру і репутації персоналу та під-приємства;
• систему організації праці.
На практиці керівники і підприємці не завжди цілком чітко уявляють 

собі, що означає поняття “комерційна таємниця”, як її слід охороняти 
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і як результати подібної роботи можуть впливати на економічний стан 
підприємства.

За оцінками експертів, втрата лише чверті інформації, що належить 
до комерційної таємниці, забезпечує вагомі переваги конкурентам і 
протягом кількох місяців призводить до банкрутства половини фірм, 
що припустилися витоку інформації. Є всі підстави вважати, що в 
процесі розвитку ринкових відносин із властивими їм конкуренцією і 
господарським розрахунком підходи до охорони комерційної таємниці 
радикально зміняться.

У ринковій економіці інформація є товаром і її отримання, зберігання, 
передача та використання мають відповідати законам товарно-грошових 
відносин. Кожен власник має право охороняти свої інтереси і захищати 
необхідну інформацію, отримуючи при цьому певну свободу підприєм-
ництва. Право на таємницю означає обмеження державного втручання в 
економічне життя підприємства і захист його інтересів під час взаємодії 
з іншими суб’єктами ринкових відносин. На відміну від державних і вій-
ськових таємниць, комерційна таємниця є власністю конкретного підпри-
ємства. Її головне призначення – забезпечувати підприємству економічні 
переваги в конкурентній боротьбі.

В економіці України держава в особі своїх численних органів три-
валий час посідала монопольне становище в засекречуванні й охороні 
різної інформації. Це пояснювалося переважною часткою державної 
власності на засоби виробництва і продукти праці. Часто виникали 
ситуації, коли країна поступалася пріоритетами в різних галузях науки і 
виробництва через безгосподарне ставлення до пропозицій раціоналіза-
торів, винахідників і вчених. Продукти інтелектуальної діяльності йшли 
за кордон, а через деякий час за значні валютні кошти нам доводилося 
купувати там продукцію, виготовлену з використанням наших розробок.

Витоку за кордон інтелектуальної продукції (ідей, пропозицій, вина-
ходів, відкриттів) багато в чому сприяла практикована раніше в країні 
система привласнення вчених ступенів, орієнтована на кількість статей, 
опублікованих в зарубіжних наукових журналах. Такі “легальні” канали 
просочування інтелектуальної інформації були надзвичайно широкими. 
Витрачаючи чималі кошти на її отримання, ми часто “за дякую” від-
давали її західним фірмам, які мали від її використання великі доходи.

За нинішніх ринкових конкурентних відносин просочування такої 
інформації може негативно позначитися на становищі підприємства в 
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боротьбі за споживача. Саме тому тепер доцільно юридично точно ви-
значати категорію і правовий статус комерційної таємниці, розробляти 
механізм відповідальності за її розголошування. Інтереси окремих 
підприємств мають бути підпорядковані інтересам країни. Паралель-
но із розвитком приватизації і становленням підприємництва в нашій 
країні потрібно створити систему, що забезпечує продаж інформації 
підприємства за кордон без збитку для держави в цілому. У промислово 
розвинених країнах аналоги таких систем є. Вони передбачають різні 
ефективні методи економічної дії на приватних підприємців, котрі на 
збиток національним інтересам країни дозволяють собі порушувати 
заборони держави на експорт науково-технічної продукції.

У нашій країні нині немає законодавчого захисту комерційної та-
ємниці, не практикується широке вжиття заходів економічної відпо-
відальності при вирішенні цієї проблеми, не напрацьовано відповідну 
судову практику. Можливо, саме тому в реальному житті підприємств 
процвітає явне і таємне безоплатне запозичення інтелектуальної влас-
ності і комерційної інформації конкурентів (кооперативів, малих під-
приємств і приватних осіб).

Економічна безпека підприємств порушується насамперед тоді, 
коли його співробітники працюють за сумісництвом в інших місцях, 
використовуючи при цьому документацію (методики, креслення, про-
грами та ін., створену на основному підприємстві, але юридично не 
закріплену в його власності. Адже саме ця інтелектуальна продукція 
(знання й технологія) часто становить найбільш цінний капітал підпри-
ємства. Будь-який суб’єкт господарських відносин, що використовує цю 
інформацію, зобов’язаний укладати з підприємством договір і віддавати 
йому частину прибутку, отриманого від використання досягнень. Проте 
нинішній економічний і правовий стан опрацьовування цього питання 
не дає змоги підприємству – власникові інформації заявити і реалізувати 
свої претензії.

Для вирішення цієї проблеми доцільно законодавчо обмежити (а іноді 
й повністю заборонити) безкоштовне використання досвіду окремих під-
приємств. Водночас потрібно регламентувати порядок купівлі-продажу 
пріоритетних розробок з урахуванням їх реальної ринкової вартості. 
Підприємці мають підготуватися до переходу внутрішнього ринку на 
патентно-ліцензійну систему охорони промислової власності. На підпри-
ємствах доцільно зміцнити відповідні підрозділи патентно-ліцензійних 

4.1. сутність і значЕння комЕрЦійної інФормаЦії. комЕрЦійна таємниЦя...
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відділів, ввести досвідчених фахівців у маркетингові служби, організу-
вати власними зусиллями ефективну систему захисту інформації.

Фахівці науково-технічних, виробничих, економічних та інших 
служб підприємства повинні навчитися правильно й конкретно (у вартіс-
ній формі) оцінювати передбачувані та реальні втрати фірми внаслідок 
просочування інформації, віднесеної до категорії комерційної таємниці.

У найбільш загальному вигляді втрати підприємства від недотри-
мання умов конфіденційності призводять до того, що:

• знижуються можливості продажу ліцензій на власні наукові 
розробки, втрачається пріоритет в освоєних галузях науково-
технічного прогресу, зростають витрати на переорієнтацію ді-
яльності дослідницьких підрозділів;

• виникають (створюються конкурентами) труднощі в закупівлі 
сировини, технології, устаткування та інших компонентів, необ-
хідних для нормальної виробничої діяльності;

• обмежується співпраця підприємства з діловими партнерами, 
знижується вірогідність укладання вигідних контрактів, вини-
кають проблеми у виконанні договірних зобов’язань;

• зростають витрати підприємства на створення нової ринкової 
стратегії, зміну структури маркетингових досліджень та ін;

• виникає реальна загроза застосування економічних санкцій щодо 
винних у розголошуванні комерційної таємниці.

Точний вартісний розрахунок сукупного розміру всіх втрат до-
сить складний, трудомісткий, а іноді просто неможливий через брак 
достовірних початкових даних. Тому в більшості випадків достатньо 
укрупненої експертної оцінки втрат підприємства, зумовлених недо-
триманням вимог захисту інформації.

Компенсація перелічених вище втрат підприємства часто вимагає 
значних додаткових витрат, що знижує ефективність виробництва зага-
лом і можливість успіху в конкурентній боротьбі. Саме тому питанням 
захисту комерційної таємниці нині приділяється дедалі більше уваги.

4 . 2 .  П р а в о в і  а с п е к т и  к о м е р ц і й н о ї 
т а є м н и ц і 

Комерційна таємниця, як уже зазначалося, – це інформація, яка є се-
кретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупнос-
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ті її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно 
мають справу з видом інформації, до якого вона належить, і у зв’язку з 
цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим 
обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка 
законно контролює цю інформацію (ст. 505 Цивільного кодексу України).

Ст. 420 ЦКУ визначено, що комерційна таємниця є об’єктом інтелек-
туальної власності. Відповідно майнові права інтелектуальної власності 
на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визнала інфор-
мацію комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором.

Зокрема, до майнових прав інтелектуальної власності на комерційну 
таємницю належать:

• право на використання комерційної таємниці;
• виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;
• виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, 

збиранню або використанню комерційної таємниці;
• інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені за-

коном (ст. 506 ЦКУ).
У свою чергу, ст. 162 Господарського кодексу України (ГКУ) ви-

значає, що суб’єкт господарювання, який є власником технічної, орга-
нізаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від 
незаконного використання цієї інформації третіми особами за умов, 
що ця інформація має комерційну цінність у зв’язку з тим, що вона 
невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на 
законних підставах, а власник інформації вживає належних заходів до 
охорони її конфіденційності. Термін правової охорони комерційної 
таємниці обмежується в часі.

Отже, можна із впевненістю сказати, що склад і обсяг відомостей, 
що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються 
самостійно її власником або керівником підприємства з дотриманням 
чинного законодавства.

Підприємство має право розпоряджатися такою інформацією на 
власний розсуд і здійснювати щодо неї будь-які законні дії, не пору-
шуючи при цьому права третіх осіб.

Крім того, підприємство як власник відомостей, які є комерційною 
таємницею, має право призначати особу (осіб), яка буде володіти, ко-
ристуватися і розпоряджатися такою інформацією, визначати правила 
обробки інформації та доступу до неї, а також встановлювати інші 
умови щодо комерційної таємниці.

4.2. правові аспЕкти комЕрЦійної таємниЦі
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Але слід зазначити, що не будь-якій інформації підприємство може 
надати статус комерційної таємниці, обмеживши таким чином доступ 
до неї третіх осіб і насамперед контролюючих органів. Про це йдеться 
у ч. 2 ст. 505 ЦКУ, якою визначено перелік відомостей, що становлять 
комерційну таємницю. Зокрема, нею можуть бути відомості технічного, 
організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за 
винятком тих, які, відповідно до закону, не можуть бути віднесені до 
комерційної таємниці.

Зазначені вище відомості можуть бути визнані такими, що становлять 
його комерційну таємницю, громадянином-підприємцем, який здійснює 
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

Склад і обсяг відомостей, які становлять комерційну таємницю 
підприємства, визначаються його керівником з урахуванням Постанови 
Кабінету Міністрів України “Про перелік відомостей, що не становлять 
комерційної таємниці” від 9.08.1993 р. № 611 (далі – Постанова № 611). 
Усі види інформації, які можуть вважатися комерційною таємницею, 
умовно можна поділити на дві групи: технічна і комерційна. До першої 
належать незапатентовані науково-технічні розробки, бази даних та інші 
комп’ютерні програми, створені підприємством; усі види “ноу-хау”, 
технічні проекти, промислові зразки, незапатентовані товарні знаки 
тощо. Слід мати на увазі, що об’єкти інтелектуальної власності, щодо 
яких отримано патенти або авторські свідоцтва, до складу комерційної 
таємниці зараховувати немає сенсу, оскільки подібні об’єкти охороня-
ються відповідним законодавством. До другої групи віднесено умови 
контрактів, дані про постачальників і покупців, інформацію про пере-
говори, маркетингові дослідження, дані про розрахунок відпускних 
цін, розміри знижок тощо.

4 . 3 .  М е х а н і з м  в и з н а ч е н н я  п е р е л і к у 
і н ф о р м а ц і ї ,  щ о  с т а н о в и т ь 

к о м е р ц і й н у  т а є м н и ц ю

Конфіденційну інформацію поділяють на інформацію обмеженого 
доступу і на секретну. До першої належать відомості, розголошування 
яких заподіює збитку тактичним інтересам, таким як зрив конкретного 
контракту, зниження відсотка прибутків від операції, ускладнення угод, 
виконання окремої угоди. Розголошування секретної інформації завдає 
збитку інтересам фірми, може поставити під загрозу саме її існування 
надалі. Її становлять відомості, ознайомлення з якими дає змогу кон-
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курентам підірвати репутацію фірми в очах партнерів, заподіяти їй 
фінансового збитку, призвести до конфлікту з державними органами, 
поставити у залежність від кримінальних структур. Класифікацію відо-
мостей комерційної таємниці наведено на рис. 4.1.

Комерційна таємниця

Науково-технічна 
інформація

Промислова 
інформація

Фінансова 
інформація

Характер 
дослідницьких робіт

Приблизний час виходу 
на ринок

Рівень складських за-
пасів

Плани рекламної ді-
яльності

Обсяг випуску і плани 
реалізації продукції

Система організації 
праці

Аналіз конкуренто-
спроможності продукції, 

що випускається

Плани впровадження но-
вих технологій та видів 

продукції

Зміст патентів і 
ліцензій

Зміст раціоналі-
заторських пропозицій

Способи виробництва і 
технологія

Плани інвестицій у нове 
будівництво і рекон-

струкцію виробництва

Характер та умови під-
писання контрактів

Методи і організація 
управління

Відомості про поста-
чальників, споживачів, 
посередників, конку-

рентів

Структура капіталів

Стан розрахунків з тор-
говими клієнтами

Розмір прибутку і рівень 
собівартості продукції

Рівень платоспро-
можності підприємства

Механізм формування 
цін на продукцію

Фактичний стан ринків 
збуту

Банківські і торгові 
операції

Відомості про 
ефективність експорту та 

імпорту

Організація та розмір 
обігових коштів

Відомості про 
фінансове становище 

постачальників, спожи-
вачів, посередників, 

конкурентів

Рис. 4.1. Класифікація відомостей, що становлять комерційну таємницю

4.3. мЕханізм визначЕння пЕрЕліку інФормаЦії, що становить комЕрЦійну таємниЦю
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Вітчизняні підприємства переймають практику іноземних підпри-
ємств, яка передбачає чотири способи визначення поняття “комерційна 
таємниця”:

1. Тотальний. Суть цього методу дуже проста. Ознайомившись 
із переліком Закону України “Про комерційну таємницю”, в якому 
зазначено, що не може бути комерційною таємницею, потрібно про-
сто методом виключення все, що залишилося, визнати комерційною 
таємницею підприємства. Таким чином, таємницею буде вся інформація 
підприємства. Цей спосіб найбільш простий і найменш ефективний. 
Справді, дуже легко оголосити всю інформацію, що підлягає захисту, 
секретом. Ось тільки як її захищати? У свідомості людини зазвичай усе 
означає нічого. Це дуже абстрактне поняття, що потребує конкретного 
пояснення. Отже, або доведеться створювати відмінну працюючу сис-
тему, яка займеться захистом “всього”, або потрібно буде змиритися з 
тим, що таємниця залишається лише закріпленою на папері.

2. Плагіаторський. Теж вельми легкий спосіб. Треба просто 
з’ясувати, яку саме інформацію партнери вважають комерційною та-
ємницею, і так само вчинити на підприємстві. Природно, що повного 
списку ніхто з конкурентів не надасть, але підказати, які саме сфери 
діяльності підлягають засекречуванню, і дати невелику підказку, на-
певне, зможуть. У крайньому разі досить просто ознайомитися із спе-
ціальними матеріалами і літературою, що досліджує ці теми. Зазвичай 
як допоміжну інформацію там подано перелік інформації, яка може 
бути віднесена до комерційної таємниці. 

Проблема тільки в тому, що все, що вдасться дізнатися у такий 
спосіб, буде швидше рекомендацією, свого роду “сировиною”, з якої 
потрібно створити необхідний продукт. У комерційній таємниці є до-
статньо універсальних положень, які підходять абсолютно для всіх. У 
кожній ситуації потрібна індивідуальна робота, що враховує всі нюанси 
й особливості. Те, що одні вважають таємним, може бути відкритим в 
інших випадках і навпаки. 

3. Аналітичний. Цей спосіб дещо складніший за перелічені вище, 
але і набагато ефективніший. Спосіб полягає в “рольових іграх”, його 
давно використовують психологи, слідчі, маркетологи та ін. Як же він 
діє? Уявіть себе на місці іншої людини. Наприклад, подумайте, яка саме 
інформація про конкурентів була б особливо корисною. Тепер уявіть 
себе на місці конкурентів і розгляньте ситуацію щодо вашого підпри-
ємства. Вельми корисно уявити себе на місці зловмисника (злодія, 
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шантажиста чи іншого недоброзичливця), адже загроза може виходити 
і від них. Якщо ваша уява працює погано, залучіть родичів, друзів. 
Зверніться до власного персоналу з таким завданням, вони не тільки 
допоможуть, а й, можливо, ви виявите в декого з них чудові аналітич-
ні якості, які раніше він не використовував. Отримані таким чином 
результати після певного опрацювання і слід визнати комерційною 
таємницею. Природно, що такі “сеанси перевтілення” слід проводити 
регулярно, адже підприємство розвивається. Результат такої роботи, 
якщо вона проведена зі всією серйозністю, може бути дуже ефективним.

 4. Експертний. Якщо в описах попередніх способів були ситуації, 
коли бізнесмен намагається самостійно вирішити свої проблеми, то в 
цьому разі потрібно звернутися по допомогу до фахівців. Природно, 
професіонал, що займається захистом комерційної таємниці, здатний 
зробити це набагато краще за будь-яку непідготовлену особу. Люди, 
чиєю професією є захист і безпека, мають відмінну підготовку, під-
кріплену практичним досвідом. І для них не становитиме особливих 
труднощів виконати свою роботу. Фахівців у цій сфері мало, але вони 
є. І їх послуги не такі вже й дорогі, як здається, їх вартість набагато 
менша за той збиток, якому вони допоможуть запобігти.

Доцільно надати захист комусь не з керівного складу як додатковий 
обов’язок до вже наявних обов’язків. Чи треба говорити, що менеджер 
чи заступник директора і без цього мають достатньо роботи. Відповід-
но і займатися нею вони будуть “як-небудь”, швидше демонструючи 
видимість роботи. Тому це рішення є найбільш негативним.

Значно кращим є рішення, коли повноваження із захисту розпо-
діляють серед відповідних працівників наприклад, менеджер, юрист, 
бухгалтер, працівника служби персоналу, охоронець. Загалом такий 
спосіб може дати добрі результати. Кожен працівник займатиметься 
своєю справою, в якій він розбирається, і водночас спільними зусиллями 
можна досягти потрібної мети. Тільки чи зможе начальство грамотно 
поставити завдання і, найголовніше, проконтролювати їх виконання? 
Практика показує, що не завжди може. 

Тому якнайкращим рішенням є створення власної служби безпе-
ки, що складається хоча б з кількох працівників, які займаються без-
посередньо питаннями захисту. На жаль, мати службу безпеки може 
не кожне підприємство. (До речі, іноді службою безпеки помилково 
називають охоронців, що виконують дещо інші завдання). Тоді до ви-
рішеня питання залучають фахівця-консультанта. Доцільно не просто 
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одноразово залучати такого спеціаліста для надання послуг, а регулярно 
звертатися до нього по допомогу. 

У будь-якому разі до інформації, що становить комерційну таєм-
ницю, належать:

• кредитні договори з банками;
• договори купівлі і продажу, починаючи від певної суми (для 

дрібної фірми це може бути 1000, для великої – 25 тис. або 100 
тис. “зелених” чи їх еквівалент );

• відомості про перспективні ринки збуту, джерела коштів або 
сировини, товари, вигідних партнерів;

• будь-яка інформація, надана партнерами, якщо за її розголо-
шування передбачені штрафні санкції.

Для безпосереднього визначення переліку відомостей, що станов-
лять комерційну таємницю, на підприємстві можна створити спеціальну 
комісію, яка займатиметься групуванням і уточненням інформації з 
цього переліку. Чисельність членів такої комісії – не більше 4-5 осіб. 
Створюють її з найбільш кваліфікованих і компетентних фахівців 
основних підрозділів та представників служби безпеки підприємства, 
ознайомлених як із діяльністю підприємства в цілому, так і з роботою 
окремих підрозділів. До складу комісії бажано вводити:

• фахівця, який володіє фінансовими питаннями, кон’юнктурою 
ринку та інформацією про діяльність конкуруючих фірм (як 
правило, це фінансовий менеджер);

• фахівця, який досконало знає систему організації роботи під-
приємства, її особливості; 

• фахівця з питань зв’язків з іншими підприємствами, а також з 
укладення контрактів і договорів;

• фахівця, який володіє всіма відомостями про продукцію, що 
випускається, її технологічний цикл і виробництво, про прохо-
дження усіх видів інформації (усної, документальної, у вигляді 
зразків, вузлів, блоків, готової продукції).

У разі якщо підприємство є великим або виготовлена ним продукція 
досить різнорідна, можна створити кілька таких груп: одну – головну 
для координації та узагальнення результатів роботи, інші – залежно від 
потреби – по кожній окремій виробничій ділянці.

Проте підприємство може складатися лише з кількох осіб, особливо 
на початкових етапах розвитку. Тоді такої мети справді здатен досягти 
один керівник за умови, що він володіє всією необхідною інформаці-
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єю. Однак, щоб уникнути суб’єктивних помилок, краще розглядати ці 
питання щонайменше удвох.

Як уже зазначалося, у групі мають бути провідні фахівці, які воло-
діють повним обсягом даних, що можуть бути віднесені до комерційної 
таємниці. Однак це не означає, що варто обов’язково ознайомлювати 
всіх залучених експертів з конкретною інформацією, яка може стано-
вити комерційну таємницю, якщо раніше вони її не знали. Достатньо, 
коли хоча б один із них був детально обізнаний з окремим питанням, 
що розглядається, а інші мали про нього загальне уявлення. Такий 
підхід зробить роботу групи більш раціональною і зможе на першому 
етапі усунути можливі передумови для необґрунтованого поширення 
комерційної таємниці.

Отже, перед групою експертів потрібно поставити комплекс завдань 
у такій послідовності:

а)  виділити всі види діяльності підприємства, що приносять при-
буток на даний момент;

б)  за наявними даними про ринок збуту оцінити, чи перевищує 
рівень прибутку з певного виду діяльності аналогічні показники 
на інших підприємствах;

в)  визначити ймовірну перспективу рентабельності цієї діяльності.
Якщо з економічного погляду зазначений вид діяльності відповідає 

цілям підприємства і нині, і в перспективі, а прибуток вищий, ніж у 
конкуруючих фірм, то експерти мають визначити, що саме в цьому виді 
діяльності дає змогу отримувати прибуток. Відповідь на це питання і буде 
комерційною таємницею підприємства. Так, для відомостей наукового 
характеру це зазвичай:

• ідеї, винаходи, відкриття;
• окремі формули;
• нові технічні проекти;
• нові методи організації праці та виробництва;
• програмне забезпечення;
• результати наукових досліджень.
Для відомостей технологічного характеру:
• конструкторська документація, креслення, схеми, записи;
• описи технологічних процесів;
• ноу-хау;
• точні знання конструкційних характеристик виробів та опти-

мальних параметрів розроблюваних технологічних процесів 
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(розміри, обсяги, конфігурація, зміст компонентів у відсотках, 
температура, тиск, час тощо);

• відомості про матеріали, з яких виготовлені окремі деталі, умо-
ви експериментів, обладнання та устаткування, на якому вони 
проводилися;

• окремі нові або унікальні вимірювальні комплекси, прилади, 
верстати й устаткування, що використовуються на підприємстві.

Для відомостей ділового характеру:
• дані про укладені або заплановані контракти;
• дані про постачальників і клієнтів; 
• огляди ринку, маркетингові дослідження;
• інформація про конфіденційні переговори;
• калькуляція витрат виробництва підприємства, структури цін, 

рівня прибутку;
• плани розвитку підприємства та його інвестицій.
Якщо у виділенні вузлових відомостей виникають проблеми, то 

можна розглянути вид діяльності щодо окремих технологічних етапів, 
логічного алгоритму дій. У будь-якому разі корисними будуть аналогічні 
приклади організації захисту таємниць західними фірмами.

Для уникнення незаконного та несанкціонованого розповсюджен-
ня комерційної таємниці на досліджуваному підприємстві, так само 
як і на інших підприємствах, потрібно під час приймання на роботу 
ретельно вивчати обставини індивідуального ставлення людини до 
потреби збереження комерційної таємниці, обставини минулої роботи 
людини тощо. Отже, вивчення проблеми правового захисту комерцій-
ної таємниці дає змогу зробити висновок про необхідність подальшої 
законодавчої, науково-дослідної роботи та постійного розроблення 
практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи організації 
захисту такої інформації.

4 . 4 .  Н е д о б р о с о в і с н а  к о н к у р е н ц і я 
і  м е т о д и  в и к р а д е н н я  т а є м н и ц ь 

п і д п р и є м с т в а

Перехід від планового господарювання до ринкового, виникнення 
численних приватних підприємств, зниження ролі державного регулю-
вання в різних сферах економічного життя – все це призводить до різкого 
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посилення конкуренції між виробниками товарів та послуг. Історичний 
досвід показує, що загалом конкуренція сприяє розвитку продуктивних 
сил і прогресу суспільних відносин, проте лише тоді, коли вона має 
цивілізовані форми. Саме в цьому разі перевагу отримує той суперник, 
чия стратегія спрямована на підвищення якості пропонованих товарів 
і послуг, зниження цін на них, надання додаткових пільг споживачам.

Водночас протиборство між конкурентами може відбуватися з ви-
користанням нецивілізованих, недобросовісних і навіть незаконних 
засобів і методів. У такому разі вперед виривається не той, хто краще 
працює, хто більше піклується про споживача, а зухвалий злочинець. 
На жаль, нині в Україні, зокрема, великого поширення набули саме не-
цивілізовані форми конкурентної боротьби. Сприятливі умови для них 
створюють специфічні умови пострадянського економічного простору: 
загальна низька культура підприємницької діяльності, незавершеність 
процесу формування ринкових відносин, відсутність або неефективність 
багатьох законодавчих і нормативних актів, економічна нестабільність 
(інфляція, безробіття, неплатежі), відсутність розгалуженої системи 
державних органів і суспільних організацій для боротьби з нецивілі-
зованою, недобросовісною і незаконною конкуренцією.

Основний принцип конкуренції зі знаком “мінус” полягає в прагнен-
ні зміцнити своє становище за рахунок ослаблення позицій конкурентів 
(аж до їх повного витіснення) або обману споживачів, або поєднанням 
того й іншого. Нецивілізована конкуренція відбувається у формі еко-
номічного шпигунства, корупції, брехливої реклами, компрометації 
окремих працівників і фірм в цілому, фальсифікації та підробки про-
дукції конкурентів, маніпулювання з діловою звітністю для отримання 
різних фінансових вигод і, нарешті, за допомогою прямого обману, 
грабежу, завдання матеріального збитку, психологічного й фізичного 
придушення (аж до вбивства).

Конфіденційна інформація існує, як правило, в матеріальній формі. 
Це зразки продукції або товарів, різні документи, креслення, плани, 
схеми, аналітичні огляди, моделі, каталоги, довідники, фотографії і 
слайди, магнітні та оптичні носії інформації.

Нерозуміння вітчизняними бізнесменами значення заходів захис-
ту конфіденційної інформації є однією з причин небажання західних 
партнерів мати з ними справи. Вони приїздять, дивляться на те, як ви-
рішуються проблеми охорони офісів, комерційних таємниць, посміха-
ються, підписують протоколи про наміри – і не роблять жодного кроку 
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далі. Вони розуміють, що все вкладене ними буде або розграбовано, 
або використано з мінімальною ефективністю. А головне – вкрадуть 
їхні комерційні таємниці. Тим часом у Західній Європі і  США втрата 
20% конфіденційної інформації призводить до розорення фірми про-
тягом одного місяця.

Письмове опитування 250 московських бізнесменів, проведене 
улітку 2004 р., засвідчило, що найбільш типовими формами і методами 
економічного шпигунства вони вважають:

• підкуп або шантаж співробітників фірми – 43% відповідей;
• знімання інформації з ПЕВМ спецтехнікою (проникнення в бази 

даних, копіювання програм) – 42%;
• копіювання або розкрадання документів, креслень, експеримен-

тальних і товарних зразків – 10%;
• прослуховування телефонних розмов, підслуховування розмов 

в приміщеннях і автомобілях – 5%.
Цікаво порівняти результати цього опитування з думкою групи 

експертів країн європейської спільноти (2004 р.) про форми і методи 
несанкціонованого доступу до комерційних таємниць тих фірм, що 
конкурують:

• підкуп або шантаж працівників фірми, впровадження туди своїх 
агентів – 42% відповідей;

• знімання інформації з ПЕВМ спецтехнікою – 35%;
• копіювання або розкрадання документів, креслень, експеримен-

тальних і товарних зразків – 13%;
• прослуховування і підслуховування – 5%;
• інші способи – 5%.
Як бачимо, висновки обох груп зацікавлених осіб вражаюче близькі. 

Щодо умов, які сприяють витоку комерційних таємниць фірм, то опиту-
вання 3 тис. респондентів у семи містах Росії, проведене московським 
центром з вивчення проблем недобросовісної конкуренції у 2002 р., 
дало такі результати:

• балакучість співробітників, особливо у зв’язку із споживанням 
алкоголю і в дружніх компаніях, – 32% відповідей;

• прагнення співробітників заробити гроші будь-яким способом, 
за принципом “гроші не пахнуть” – 24%; 

• відсутність служби безпеки на фірмі – 14%;
• “совкова” звичка працівників “ділитися передовим (та іншим) 

досвідом”, давати поради стороннім – 12%;
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• безконтрольне використання інформаційних і копіювальних 
засобів на фірмі – 10%;

• психологічні конфлікти між працівниками, між співробітниками 
і керівництвом, набір випадкових людей, здатних “продатися” 
або “помститися”, – 8%.

Відповідно до міжнародних правових норм розрізняють три види 
недобросовісної конкуренції:

1) коли комерційну діяльність однієї фірми прагнуть видати спо-
живачеві за діяльність іншої;

2) дискредитація комерційної діяльності за допомогою розповсю-
дження помилкової інформації;

3) неправомірне використання в комерційній діяльності позначень, 
що вводять споживача в оману. Існуючі на Заході законодавчі 
акти щодо товарних знаків, фірмових найменуваннь, недобро-
совісної конкуренції визначають конкретну відповідальність 
за такі дії:
• підкуп покупців конкурентів;
• з’ясування комерційних таємниць конкурента за допомогою 

шпигунства або підкупу його службовців;
• установлення дискримінаційних комерційних умов;
• таємна змова на торгах і неофіційне створення таємних 

картелів;
• бойкот торгівлі іншої фірми для протидії конкуренції або 

запобігання їй;
• продаж своїх товарів за свідомо заниженою ціною з наміром 

протидіяти конкуренції або придушити її (демпінг);
• навмисне копіювання товарів, послуг, реклами або інших 

видів комерційної діяльності конкурента і т.ін.
Відомі три форми недобросовісної конкуренції:
1. Економічне придушення, яке передбачає різні засоби і способи 

обмеження ділової практики, компрометацію фірм-конкурентів, їх ке-
рівників, шантаж персоналу, зрив операцій, паралізацію діяльності фірм 
шляхом використання ЗМІ і мафіозних зв’язків у державних органах.

2. Промислове або комерційне шпигунство, яке має на меті проти-
правне заволодіння комерційними засобами конкурента для отримання 
власних вигод.

Якщо інформація про конкурентів, що надходить легальними ка-
налами, не дає повної і точної відповіді на запитання, яке цікавить 
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адміністрацію підприємства, то, незважаючи на те, що більшість сер-
йозних підприємців вважають, що застосовувати шпигунство неетично, 
багато компаній все-таки вдаються до послуг комерційних шпигунів. 
Шпигуни конкуруючих компаній часто використовують такі засоби, як 
пряму пропозицію (те, що мовою фахівців називається “вербуванням 
влоб”), підкуп, крадіжки та інші прийоми. Такі підходи полегшуються 
тим, що нова техніка підслуховування, яка з’явилася на ринку, робить 
промислове і комерційне шпигунство набагато ефективнішим.

Зазначимо, що сума, яку зазвичай недобросовісні конкуренти про-
понують за видачу цінної інформації, набагато перевищує посадовий 
оклад працівника фірми. Таким чином, підписка про нерозголошення 
таємниці зовсім не є гарантією повного її збереження.

3. Пряме фізичне придушення, що є злочинним посяганням на життя 
і здоров’я персоналу підприємства. Основні методи фізичного при-
душення конкурента:

• організація пограбувань і розбійних нападів на офіси, виробничі 
та складські приміщення, розкрадання вантажів тощо;

• знищення матеріальних цінностей і нерухомості конкурента 
шляхом підпалів, вибухів і т.ін.;

• фізичне усунення керівників, захоплення заручників.
Найактивніше в Україні виявляються криміналізація і недобро-

совісна конкуренція у фінансовій сфері. Більшість експертів вважають, 
що це особливо відчутно в національній кредитно-фінансовій системі.

Згідно з оцінками американських експертів, втрати фірм і корпо-
рацій у США, зумовлені розкраданням конфіденційної інформації, у 
1999 р. становили близько $40 млрд.! 

Дослідники вважають, що існують три загальновизнані в світі фор-
ми інтелектуальної власності: авторське право, патентне право та інсти-
тут комерційної таємниці. Тобто серед об’єктів промислової власності 
виділяють такі, що захищаються за допомогою патентного права, а 
також ті, захист яких здійснюється за режимом комерційної таємниці. 
Така концепція також має істотні вади, оскільки фактично включає 
інститут комерційної таємниці до промислової власності. Однак слід 
зазначити, що, з одного боку, інформація, яка є об’єктом промислової 
власності, може й не становити комерційної таємниці, а з другого – 
предметом комерційної таємниці може бути не лише та інформація, 
яка є об’єктом промислової або інтелектуальної власності взагалі. До 
речі, останнє положення і зумовлює назву складу злочину (ст.1486 
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КК України), предметом якого є відомості, що становлять комерційну 
таємницю – підприємницьке шпигунство, на відміну від традиційного 
терміну “промислове шпигунство” (рос. “промышленный шпионаж”). 

Ст. 1486 Кримінального кодексу України передбачає відпо-
відальність за два самостійні склади злочинів: 

1) незаконне збирання з метою використання відомостей, що ста-
новлять комерційну таємницю; 

2) незаконне використання відомостей, що становлять комерційну 
таємницю, якщо це завдало великої матеріальної шкоди суб’єкту 
підприємницької діяльності. 

Під незаконним збиранням відомостей, що становлять комер-ційну 
таємницю, слід розуміти добування протиправним способом відомостей, 
які, відповідно до законодавства України, становлять комерційну таємни-
цю (ст. 16 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”). 
Здійснення підприємницького шпигунства у формі незаконного збирання 
відомостей, що становлять комерційну таємницю, спрямоване на органі-
зацію витоку інформації. Відповідно до чинного законодавства, для того, 
щоб визнати діяння “неправомірним збиранням комерційної таємниці”, 
спосіб збирання відомостей обов’язково має бути протиправним. 

Поняття “протиправного способу добування” має охоплювати і не-
правомірне отримання відповідних відомостей у володіння, в тому числі 
за умов правомірного доступу. Таким чином, протиправність збирання є 
обов’язковою умовою визначення певного діяння як злочинного. Однак 
щодо власне злочину, передбаченого ст.1486 ККУ, закон не передба-
чає якогось певного способу вчинення злочину як обов’язкову ознаку 
об’єктивної сторони (тут ідеться вже не про “спосіб збирання”, а про 
“спосіб незаконного збирання”) або як кваліфікуючу ознаку.

Способи вчинення незаконного добування можуть бути різними, 
зокрема: 

• вилучення, в тому числі викрадення, матеріальних носіїв ін-
формації, яка становить комерційну таємницю (документів, що 
містять відповідні відомості, або предметів матеріального світу, 
певні ознаки яких можуть бути досліджені з метою встановлення 
необхідної інформації);

• незаконне дослідження носіїв опосередкованої інформації (тех-
нічних демаскуючих ознак, що містяться у власних або відо-
бражених фізичних полях об’єктів, які захищаються, а також у 
їхніх слідах у навколишньому середовищі);
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• незаконне ознайомлення з такими документами або предметами 
в будь-який спосіб; 

• порушення таємниці повідомлень;
• організація витоку мовної інформації;
• одержання інформації від осіб, які нею володіють, за плату (в 

цьому разі йдеться про осіб, які не мають права розпоряджатися 
відповідною інформацією);

• шляхом застосування погроз або насильства.
Зазначені дії (як і інші злочинні дії в інформаційній сфері) також 

можуть бути вчинені фізичним (безпосередні дії людини, що завда-
ють шкоди інтересам, які охороняються законом, та правам суб’єктів 
інформаційних правовідносин, що спрямовані на організацію витоку 
інформації) чи технічним (організація витоку інформації технічними 
каналами) способами. 

Під каналами витоку інформації слід розуміти джерела інформації, 
середовища розповсюдження сигналів та апаратуру зняття і запису 
інформації.

Фізичний спосіб скоєння в більшості випадків спрямований не на інфор-
мацію безпосередньо, а на її матеріальні носії (викрадення), тоді як злочини, 
що вчинені технічним способом, здебільшого не зачіпають цілісності та на-
лежності матеріальних носіїв. У сучасних умовах набуває розповсюдження 
технічний спосіб незаконного збирання інформації шляхом використання 
інформаційних мереж як глобальних (наприклад, Іnternet), так і локальних. 
Для прикладу таких злочинів наведемо викрадення баз даних з інформаці-
єю про клієнтів через підключення до банківських інформаційних мереж.

Досить різноманітними є також засоби вчинення злочину техніч-
ними каналами. Для досягнення мети підприємницького шпигунства 
шляхом отримання інформації за допомогою технічних засобів засто-
совуються: акустичні засоби (спрямовані або вмонтовані мікрофони, 
вібродатчики), лазерні засоби отримання мовної інформації, засоби 
отримання інформації з дротів та комунікацій, засоби перехоплення 
побічних випромінювань, закладені пристрої, комп’ютерна техніка, в 
тому числі її інформативні частини. Засоби вчинення підприємницького 
шпигунства у формі незаконного збирання відомостей, що становлять 
комерційну таємницю, так само, як і інші ознаки об’єктивної сторони 
підприємницького шпигунства (місце, час та обставини вчинення), не 
мають значення для кваліфікації злочину, але можуть бути враховані 
судом під час призначення покарання винній особі.
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Злочин у формі незаконного добування з метою використання інфор-
мації, що становить комерційну таємницю, слід вважати закінченим з 
моменту вчинення дій, спрямованих на незаконне збирання відомос-
тей, що містять комерційну таємницю, незалежно від їх подальшого 
використання та настання шкідливих наслідків. Це означає, що склад 
підприємницького шпигунства у зазначеній формі є формальним.

Наступною формою об’єктивної сторони підприємницького шпи-
гунства є незаконне використання відомостей, що становлять комер-
ційну таємницю.

Це означає впровадження у виробництво або врахування під час 
планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу 
уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що ста-
новлять комерційну таємницю. Таке поняття незаконного використання, 
яке міститься в Законі “Про захист від недобросовісної конкуренції”, 
не можна вважати досконалим, оскільки, зазначаючи про використання 
“неправомірно здобутих відомостей”, він не враховує випадків такого 
протиправного використання, коли інформацію отримують правомірно 
(слід відрізняти від неправомірного збирання за умов правомірного до-
ступу, про яке йшлося вище з приводу попередньої форми об’єктивної 
сторони). 

Отже, інформація, що містить комерційну таємницю, може бути 
надана суб’єктові на законній підставі для досягнення певної мети. 
В такому разі використання зазначеної інформації з іншими цілями 
означатиме порушення комерційної таємниці, тобто буде неправомір-
ним. Крім того, неможливо не вважати використанням передачу або 
продаж інформації зацікавленим особам, тобто випадки, коли суб’єкт 
підприємницького шпигунства власноруч не здійснює впровадження у 
виробництво або врахування під час планування чи здійснення підпри-
ємницької діяльності відомостей, що становлять відповідно до законо-
давства України комерційну таємницю (це відбувається найчастіше). 

Якщо не вважати платну чи безоплатну передачу здобутої інформа-
ції її використанням (передачу неправомірно здобутої інформації), це 
також позбавить сенсу обов’язкову ознаку суб’єктивної сторони неза-
конного збирання відомостей, що становлять комерційну таємницю, а 
саме – мету використання, оскільки, як уже зазначалося, найчастіше 
інформацію незаконно збирає особа не для власних потреб, а для пере-
дачі зацікавленим особам, і така передача буде кінцевою метою злочину. 
Отже, якщо не вважати платну чи безоплатну передачу інформації її 
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використанням, незаконне збирання інформації з метою передачі, а не 
з метою використання для власних потреб, таке незаконне збирання не 
буде розглядатися як злочинне. Крім того, злочином не буде в такому 
разі і передача зацікавленим особам інформації суб’єктами користуван-
ня такою інформацією без згоди уповноваженої на це особи (що, влас-
не, є використанням інформації не з тією метою, для досягнення якої 
інформація надавалася на законних підставах, про що йшлося вище).

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони незаконного вико-
ристання відомостей, що містять комерційну таємницю, є наслідки 
у вигляді заподіяння великої матеріальної шкоди суб’єкту підприєм-
ницької діяльності, тобто шкоди, яка в 50 і більше разів перевищує 
встановлений законом неоподаткований мінімум доходів громадян за 
місяць. При визначенні розміру заподіяної шкоди слід враховувати прямі 
матеріальні збитки, витрати на відвернення шкідливих наслідків викорис-
тання відомостей іншими суб’єктами підприємницької діяльності, витрати 
на перепрофілювання напрямів діяльності, збитки від зниження попиту або 
цін на товари та послуги. Заподіяння внаслідок злочину моральної шкоди 
суб’єкту підприємницької діяльності (наприклад, підрив ділової репутації) 
на кваліфікацію не впливає, але має враховуватись при призначенні по-
карання судом. Склад злочину, таким чином, є в цьому разі матеріальним.

Суб’єктом підприємницького шпигунства як у формі незаконного 
збирання відомостей, що містять комерційну таємницю, так і у формі 
їх незаконного використання, може бути фізична осудна особа, яка 
досягла 16-річного віку. Таким чином, суб’єктом підприємницького 
шпигунства є загальний суб’єкт. Разом із тим, не виключаються ви-
падки скоєння підприємницького шпигунства спеціальним суб’єктом, 
наприклад, посадовою особою. В таких випадках за наявності ознак 
посадового злочину кваліфікацію слід проводити за сукупністю.

Суб’єктом незаконного використання відомостей, що містять комер-
ційну таємницю, є особа, яка, власне, здійснює використання зазначених 
відомостей, незалежно від того, ким були зібрані використовувані відо-
мості. Якщо збирання інформації було здійснене тією самою особою, 
яка здійснює незаконне використання такої інформації, необхідно роз-
межовувати, суб’єктом яких саме дій (якої форми підприємницького 
шпигунства) є особа.

У випадках, коли йдеться про незаконне використання відомостей, 
ознайомлення з якими або одержання яких було здійснене на законних 
підставах (наприклад, особа, якій інформація, що становить комерційну 
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таємницю, була надана для досягнення певної мети, використовує ін-
формацію для інших цілей, не погоджених із суб’єктами розпорядження 
інформацією), винну особу слід вважати суб’єктом підприємницького 
шпигунства у формі незаконного використання відомостей, що містять 
комерційну таємницю, звісно, за умови, якщо таке використання за-
вдало великої матеріальної шкоди суб’єкту підприємницької діяльності.

Якщо йдеться про випадки використання зазначеної інформації, 
яка була зібрана тією ж особою в незаконний спосіб (незаконність 
використання в цьому випадку зумовлена незаконністю збирання ін-
формації), особу слід визнати суб’єктом підприємницького шпигунства 
у формі незаконного збирання з метою використання відомостей, що 
містять комерційну таємницю. Це зумовлено, так би мовити, більшою 
суворістю підходу законодавця до визнання таких дій злочинними: для 
визнання підприємницького шпигунства у формі незаконного збирання 
відомостей злочином не вимагається настання наслідків у вигляді запо-
діяння шкоди, так само, як і акту використання незаконно зібраних відо-
мостей (за умови, що збирання здійснюється з метою використання). 
Таким чином, особа, яка використовує інформацію, котру попередньо 
зібрала незаконним шляхом, має нести відповідальність за самий факт 
незаконного збирання з метою використання відомостей, що містять 
комерційну таємницю, незалежно від настання протиправних наслідків 
та розміру заподіяної шкоди.

Установлення, суб’єктом якої саме форми підприємницького шпи-
гунства є винна особа, незважаючи на те, що всі вони містяться в одній 
частині ст. 1486 КК України і за них передбачена однакова відповідаль-
ність (навіть якщо визнати особу суб’єктом і збирання, і використання, 
її дії неможливо буде кваліфікувати за сукупністю), має важливе зна-
чення, якщо в діях особи містяться ознаки і збирання, і використання 
інформації. 

Проте можливі випадки, коли дії особи, яка незаконно зібрала, а 
потім використала відомості, що містять комерційну таємницю, будуть 
кваліфіковані як незаконне використання. За наявності передбачених 
законом наслідків у вигляді великої матеріальної шкоди, які необхідні 
для визнання незаконного використання закінченим злочином, винний 
не уникне покарання. Однак, якщо така шкода заподіяна не буде, склад 
злочину у формі незаконного використання не реалізується, і винний 
не буде покараний, незважаючи на те, що збирав відомості незаконним 
шляхом.

4.4. нЕдобросовісна конкурЕнЦія і мЕтоди викрадЕння таємниЦь підприємства
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Таким чином, винна особа є суб’єктом:
• незаконного використання відомостей, якщо вони були отри-

мані нею або іншою особою на законних підставах для іншої 
мети, або використання мало відбуватися за додержання певних 
умов, які особа порушила; такі відомості були незаконно здо-
буті іншою особою; 

• незаконного збирання відомостей, якщо вони були в незаконний 
спосіб зібрані нею з метою використання, незалежно від того, 
чи відбувся акт використання; такі відомості були в незаконний 
спосіб зібрані нею та використані, незалежно від того, чи наявні 
наслідки використання у вигляді великої матеріальної шкоди. 

Як уже зазначалося вище, незалежно від форми, в якій здійснюєть-
ся підприємницьке шпигунство, суб’єкт цього злочину є загальним. На 
характеристику суб’єкта не впливає особливість об’єкта та предмета 
злочинних посягань, тобто цінність для здійснення підприємницької 
діяльності. Це означає, що суб’єктом підприємницького шпигунства не 
обов’язково має бути суб’єкт підприємницької діяльності. Як правило, 
суб’єктами підприємницького шпигунства є особи, які (або за допомогою 
яких) реалізують зовнішні загрози інформаційній безпеці суб’єктів підпри-
ємницької діяльності (конкуренти, агенти конкурентів, особи, які не мають 
безпосереднього завдання конкурентів, злочинні елементи, партнери). 

Такі особи можуть мати як корисливу, так і некорисливу зацікав-
леність у результатах своїх дій. Особливу категорію суб’єктів підпри-
ємницького шпигунства становлять працівники фірми (різновид вну-
трішніх загроз) – вони можуть діяти як за завданням, так і без завдання 
конкурентів (останнє найбільш характерне для так званих “ображених 
працівників”). 

Традиційно вважають, що працівники фірми можуть бути суб’єктами 
лише розголошення комерційної таємниці – це положення досить спра-
ведливе, однак не виключає і цілеспрямованого збирання ними з метою 
подальшої платної передачі певної інформації, якщо таке збирання є неза-
конним (наприклад, працівник за службовими обов’язками не має доступу 
до комерційної таємниці, однак незаконно отримує таку інформацію і 
продає її конкурентам), тобто здійснення ними підприємницького шпи-
гунства. Це є характерним не лише для підприємницького шпигунства, а 
й для шпигунства взагалі.

В Україні суб’єктом злочину може бути лише фізична особа. Однак 
світовий досвід переконує в тому, що на підприємницькому шпигунстві 
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спеціалізуються й заробляють чималі гроші навіть окремі юридичні осо-
би, які використовують професійні, проте здебільшого протиправні засоби 
отримання інформації. Цікавим є, наприклад, факт, що в США з 1986 
р. легально існує “Спільнота спеціалістів з добування відомостей про 
конкурентів” (SCІP), яка спеціалізується на відшукуванні важкодоступної 
інформації, яка характеризує виробничі можливості та показники фірм, 
спосіб життя та схильності їхнього керівного складу (тобто відомостей, 
які належать до комерційної таємниці відповідно до законодавства США), 
використовуючи як загальнодоступні, так і нелегальні засоби та способи. 
В умовах впровадження сучасних інформаційних технологій в Україні 
і поширення підприємницького шпигунства та інших інформаційних 
злочинів дослідження цієї проблеми є дуже актуальним.

4 . 5 .  Е к о н о м і ч н е  ш п и г у н с т в о

Форми і методи економічного шпигунства. Підкуп – найпрості-
ший і найефективніший спосіб отримання конфіденційної інформації. 
Зрозуміло, він потребує деякої попередньої роботи для з’ясування сту-
пеня обізнаності тих або інших працівників фірми в її справах. Підкуп 
зазвичай здійснюється через посередників, тому необхідною умовою 
є збирання інформації про них: треба точно знати, кому дати гроші, 
скільки, коли, через кого і за що. Проте всі такі витрати перекриваються 
однією важливою обставиною – працівникові фірми не потрібно долати 
фізичні й технічні перешкоди для проникнення в її секрети.

Отже, за лишається одне: знайти власників потрібної інформації, 
незадоволених своїм просуванням по службі, заробітком, характером 
стосунків з керівниками, тих, що гостро потребують грошей, готових 
заради збагачення на будь-яку зраду. Відома сумна статистика (дані 
Інтерполу), згідно з якою 25% службовців фірми готові продати її се-
крети у будь-який час кому завгодно, 50% йдуть на це залежно від об-
ставин і лише 25% є патріотами підприємства. Одним із видів підкупу 
є переманювання цінних фахівців фірми до себе заради подальшого 
оволодіння їх знаннями. Історія конкурентної боротьби сповнена по-
дібних прикладів. Для тих 50% працівників, які йдуть на співпрацю 
з конкурентами залежно від обставин, необхідні “обставини” нерідко 
створюють через шантаж. Шантаж буває двох видів. У першому ви-
падку людину ловлять на “гачок”, загрожуючи розголосом компромату 
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на неї. У другому випадку їй просто погрожують фізичним впливом 
(знищити автомобіль, спалити дачу, викрасти дитину, зґвалтувати донь-
ку або дружину, залякати стареньких батьків і т.ін.). 

“Вливання своїх людей” до складу персоналу фірми-конкурента. Для 
впровадження є два шляхи: перший – коли агент виступає під власним 
прізвищем і працює за професією; другий – коли він працевлаштується 
за підробленими документами, під прикриттям “легенди”. 

Впровадження власної агентури до конкурентів складніше за зви-
чайний підкуп або шантаж, але, на відміну від завербованих інформа-
торів, свій агент є набагато надійнішим та ефективнішим як джерело 
конфіденційної інформації.

Залежно від ступеня цінності інформатора будуються відносини 
між сторонами, що співпрацюють. Чим він важливіший, тим більше 
потрібно дотримуватися заходів конспірації. Зокрема, зустрічі з ним 
маскуються під побутові контакти, відбуваються на конспіративних 
квартирах або в громадських місцях, через тайники і навіть за допо-
могою технічних засобів. Спілкування з менш цінними людьми може 
бути звичайним. При цьому сторони особливо не піклуються про свою 
безпеку. Отже, вибіркове приховане спостереження за власними пра-
цівниками може дати керівникові фірми (через його оперативних спів-
робітників) вельми цікаві відомості для роздумів.

Викрадення інформації можливе багатьма способами:
• розкрадання носіїв інформації (дискет, магнітних, оптичних 

дисків, перфокарт);
• копіювання програмної інформації з носіїв;
• читання залишених без нагляду роздруків програм;
• читання інформації з екрана сторонньою особою (під час відо-

браження її законним користувачем або за його відсутності);
• підключення спеціальних апаратних засобів, що забезпечують 

доступ до інформації;
• використання спеціальних технічних засобів для перехоплення 

електромагнітних випромінювань (відомо, що за допомогою 
спрямованої антени таке перехоплення можливе стосовно ПЕВМ 
в металевому корпусі на відстані до 200 м, а в пластмасовому – 
до 1 км);

• несанкціонований доступ програм до інформації, або розшифро-
вування програмної зашифрованої інформації. Останній спосіб 
називається “електронним грабежем”, а людей, що використо-
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вують його, називають “хакерами”. Цей вид злочинів найбільш 
поширений там, де є комп’ютерні мережі в масштабі фірми, ор-
ганізації, населеного пункту або регіону.

За оцінками швейцарських експертів, щорічні втрати, пов’язані з 
крадіжкою інформації з ЕОМ, становлять нині в Західній Європі близько 
$60 млрд. за рік (!). Наприклад, фірма “Британська енциклопедія” пору-
шила кримінальну справу проти трьох операторів свого комп’ютерного 
центру, звинувативши їх у тому, що вони скопіювали і продали сторон-
нім особам імена й адреси приблизно 300 тис. замовників.

Спостереження теж дає цінну конфіденційну інформацію, особливо 
якщо воно пов’язане з копіюванням документації, креслень, зразків 
продукції і т.ін. Загалом процес спостереження складний, оскільки по-
требує значних витрат сил, часу і коштів. Тому його ведуть здебільшого 
вибірково: у визначеному місці, в певний час спеціально підготовлені 
люди і за допомогою технічних засобів. Наприклад, волокно-оптична 
система РК-1715 має кабель до 2 м завдовжки. Вона дає змогу про-
никати в приміщення через замкові щілини, кабельні й опалювальні 
канали, вентиляційні шахти, фальш-стелі та інші отвори. Кут огляду 
системи – 65°, фокусування – від 10 км до безкінечності. Працює при 
слабкому освітленні. З її допомогою можна читати і фотографувати до-
кументи на столах, позначки в настільних календарях, настінні таблиці 
й діаграми, прочитувати інформацію з дисплеїв.

Фотографування застосовують в економічному шпигунстві досить 
широко за допомогою сучасної апаратури за денного освітлення і вночі, 
на надблизькій відстані і на віддалі до кількох кілометрів, у видимому 
світлі і в інфрачервоному діапазоні (в останньому випадку можна ви-
явити виправлення, підробки, а також прочитати текст на обгорілих до-
кументах). Сучасні шпигунські фотоапарати вражають уяву. Так, відомі 
телеоб’єктиви розміром із сірникову коробку, що, проте, чітко фотогра-
фують друкарський текст на відстані до 100 м! А мініатюрна фотокамера 
в ручному годиннику (РК-420) дає змогу робити 7 кадрів на одній касеті 
з відстані 1 м і більше без наведення на різкість установки витримки, 
діафрагми та інших тонкощів.

Велику небезпеку в економічному шпигунстві становлять люди, що 
володіють фотографічною зоровою пам’яттю. Їм достатньо одного погля-
ду, щоб охопити значний зміст, запам’ятати і відтворити його практично 
без спотворень. Особливо легко це вдається фахівцям у розвідуваній 
галузі діяльності, яким достатньо лише натяку, щоб зрозуміти основний 
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зміст тексту (креслення, розробки). Наприклад, конкуруюча фірма посла-
ла на перегляд моделей одягу свого конкурента групу модельєрів, кожен 
із яких спеціалізувався на якійсь одній деталі демонстрованих моделей: 
рукав, комір, спинка і т.ін. В умовах суворої заборони на фотографування, 
відеознімання, зарисовування і навіть на розмови (щоб запобігти дикту-
ванню на магнітофон) вони запам’ятали кожен свої деталі. Потім у себе 
на фірмі вони відновили в малюнках все, що бачили, по кожній моделі!

Прослуховування і підслуховування за значущістю перебувають на 
останньому місці серед основних форм і методів отримання конфіден-
ційної інформації. Це зрозуміло, бо інформацію збирають випадково, 
безсистемно, близько 90–95% відсотків її становлять вислови, що не 
викликають ніякого інтересу у конкурентів. Крім того, потрібно багато 
часу для аналізу цієї інформації. Проте цей метод дуже широко вико-
ристовують через його простоту.

Підслуховування телефонних переговорів найбільш поширене. Його 
здійснюють:

• за рахунок мікрофонного ефекту телефонного апарата;
• контактним підключення до лінії зв’язку;
• безконтактним підключенням до телефонної лінії;
• за допомогою телефонних радіозакладок;
• за рахунок так званого високочастотного “нав’язування”.
Зазначимо, що підслуховувати можна не тільки стаціонарні теле-

фонні лінії, а й переговори по радіотелефону, зокрема в системах стіль-
никового зв’язку. Все залежить від того, який спосіб прослуховування 
використовують, за допомогою якої апаратури.

Крім того, підслуховувати можна розмови в приміщеннях або в 
автомобілях за допомогою попередньо встановлених радіозакладок 
(“жучків”) або мініатюрних магнітофонів. І ті й інші камуфлюються під 
різні предмети, деталі одягу, побутові прилади, освітлювальну арматуру 
тощо. Наприклад, підслуховувальний пристрій, змонтований у вигляді 
стінного цвяха різних модифікацій, має довжину 1,5–3 см.

Загалом кількість моделей технічних пристроїв для підслу-
ховування і запису розмов на ринку не піддається обліку. З їх допо-
могою можна приймати, підсилювати, очищати й записувати будь-які 
розмови (зокрема ті, що ведуться пошепки або під звук води, що ллється 
з крана) досить чітко і надійно.

Існують і складніші методи підслуховування, наприклад за допо-
могою лазерного опромінювання шибок у приміщенні, де ведуться 
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“цікаві” розмови. Або спрямованим радіовипромінюванням, що при-
мушує “відгукуватися і говорити” деталі радіоприймача, телевізора, 
настінного годинника та іншу побутову техніку. Проте подібні методи 
потребують складної і достатньо дорогої техніки, тому застосовують 
їх в економічному шпигунстві досить рідко.

Шпигунство як спосіб добування інформації, що становить 
комерційну таємницю. Термін “шпигунство” (економічне, промис-
лове, комерційне, науково-технічне) означає активні дії, спрямовані 
на збирання або розкрадання цінної інформації, закритої для доступу 
сторонніх осіб.

Відповідно до західної теорії, промислове шпигунство – це добу-
вання законним і незаконним шляхом у конкуруючих фірм (монополій, 
а також партій, фізичних або юридичних осіб, правоохоронних органів 
і т.ін.) відомостей чи інформації з галузі наукових досліджень, вироб-
ництва продукції із застосуванням найбільш перспективної технології, 
а також персональних даних з метою їх використання в конкурентній 
боротьбі або навіть у корисливих цілях. 

Економічне шпигунство – ширше поняття, яке охоплює і такі його 
підвиди, як промислове, виробниче, науково-технічне, комерційне 
шпигунство. Якщо таємницею володіє одна особа, це викликає інтерес 
до неї іншої особи, для задоволення якого чиняться дії, спрямовані 
на отримання нею певної матеріальної або іншої вигоди. Особа, що 
бере участь у подібній діяльності, має загальновідому назву “шпигун”. 
У підприємництві конкурентна боротьба неможлива без отримання 
інформації. Прагнення отримати відомості в умовах закритого до 
них доступу законним шляхом неминуче породжує недобросовісну 
конкуренцію, тобто об’єктивну потребу шпигувати за конкурентом. 
Без володіння інформацією про дії конкурента, передбачуваний попит 
на продукцію, перспективні наукові розробки важко, а деколи і не-
можливо бути конкурентноздатним. Виникають дві тісно пов’язаних 
обставини:

а)  підприємець змушений виступати як захисник своїх таємниць 
(цінної інформації);

б)  підприємець змушений з метою конкуренції здобувати (красти, 
купувати) чужі секрети, що захищаються. Те, що не захищається, 
особливої цінності не має.

Виникає запитання “як розглядати промислове (комерційне) шпи-
гунство з позицій чинного законодавства?”. У зарубіжній літературі 
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про промислове шпигунство наголошується, що ця діяльність зовсім 
не вважається злочинною і не є підставою для кримінальної відпові-
дальності. Якщо в процесі розкрадання секретної інформації підпри-
ємству, установі або працівникам завдано збитку, то кримінальному 
покаранню винна особа підлягає саме за останнє діяння, а не за сам 
факт розкрадання цінних відомостей. Загалом такий підхід є правиль-
ним, оскільки сам підприємець не зацікавлений у тому, що коли він 
здійснюватиме розкрадання інформаційних матеріалів (а займатися 
цим він змушений через ринкову діяльність), то перебуватиме під за-
грозою застосування до нього кримінального покарання. Здебільшого 
значно легше звернути увагу на охорону своїх таємниць, ніж вдаватися 
до кримінально-правового захисту.

Розглянемо детальніше ознаки промислового шпигунства. До них 
належать:

• суб’єкт (хто може займатися певним видом діяльності);
• предмет (на що посягає промислове та інше шпигунство);
• спосіб, засіб дії, за допомогою яких здійснюється оволодіння 

закритими відомостями;
• адресат (хто виступає замовником).
Суб’єктами промислового (комерційного) шпигунства можуть бути 

громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, що 
належать і не належать до працівників промислових підприємств, уста-
нов, фірм. Виконавцем шпигунства можуть виступати безпосередньо 
підприємець, працівники власної служби безпеки, приватних детектив-
них розшукових фірм або окремі особи, що працюють у приватному 
порядку. Пошук промислової, комерційної інформації і оволодіння нею 
здійснюють в одних випадках за завданням замовника, а в інших – за 
власною ініціативою для подальшої її продажу зацікавленим особам.

Аналіз зарубіжної практики свідчить, що в приватних службах без-
пеки, які спеціалізуються на розкраданні чужих таємниць, є значна за 
чисельністю клієнтура замовників і покупців. Наприклад, у Великій 
Британії одне з приватних розшукових агентств, разом із розслідуван-
ням фактів про промислове шпигунство, гарантуванням безпеки підпри-
ємств і фірм, займається також добуванням (розкраданням) інформації 
про конкурентні приватні підприємства. Подібні фірми не прагнуть 
особливо конспірувати, приховувати свою діяльність. Їх координати 
є у спеціальних довідниках. Нині в країнах ринкової економіки діють 
сотні й тисячі агентств та десятки тисяч промислових шпигунів.
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Такі агентства починають утворюватися і діяти також на території 
України. Проте різкого зростання кількості таких служб слід очікувати 
тільки в умовах ринково-конкурентної економіки, що сформувалася 
аналогічно до західних країн.

З цілком зрозумілих причин видати секрети можуть і працівники 
фірми. Якщо особам, що не працюють на підприємстві, потрібно до-
лати фізичні й технічні перешкоди для проникнення до таємниць, то 
працівники фірми можуть і не докладати подібних зусиль. Таємною 
інформацією вони вже володіють або мають можливість зібрати її. 
Мотивацією таких дій можуть бути користь, помста тощо. Тому при 
формуванні колективу працівників необхідно враховувати, кому з них 
можна довіряти свої таємниці, а кому не варто. Вирішують це питання 
самі підприємці. Так, працівники загальновідомого “Анта” на сторінках 
газет досить детально діляться інформацією про те, як вони займалися 
внутрішньою безпекою свого кооперативу. Спочатку приймали на ро-
боту тільки тих, кого знали особисто і могли їм довіряти. Розширення 
штату працівників збільшувало небезпеку просочування інформації. 
Тому керівництво “Анта” ухвалює рішення про створення спеціального 
підрозділу – департаменту з перевірки людей, що поступали до них на 
роботу. На кандидатів заводили досьє, в яких концентрували результати 
їх вивчення і перевірок. 

Наступною ознакою шпигунства є предмет посягання, тобто ін-
формація, яка є цінною для її володаря і закрита для сторонніх осіб. 
Носії такої інформації найрізноманітніші: документи, креслення, схеми, 
патенти, дискети, касети, в яких містяться дані наукових досліджень, 
бухгалтерські матеріали, контракти, плани й рішення керівництва фірм. 
Предметом промислового шпигунства може бути інформація не тільки 
фірм, а й державних підприємств і установ.

Певні труднощі виникають при визначенні промислової таємниці 
підприємств, фірм, компаній зі змішаним капіталом. Наприклад, при-
ватний і державний капітал; державний та іноземний приватний капі-
тал; вітчизняний та іноземний приватний капітал. Неминуче зіткнення 
інтересів вітчизняного й іноземного власника як між собою, так і з 
державою. В останньому випадку необхідно враховувати наявність 
державної (військової) таємниці, службової таємниці, інших відомос-
тей, визначених кримінальним законодавством, а також промислову 
таємницю. Відомості, що становлять державні секрети, перелічені у 
спеціальних нормативних актах, затверджених урядом держави. На 
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їх підставі видаються відомчі акти, що визначають види таємниць, 
які підлягають охороні. Промислова ж таємниця може бути введена 
в переліки державних таємниць, а може і не належати до них. По-
сягання на секрети державних підприємств і установ переслідується 
кримінальним законом, тоді як підприємницькі секрети кримінальним 
законом не захищені. 

Наступною ознакою промислового шпигунства є спосіб його здій-
снення. Дії із заволодіння інформацією чиняться таємно від оточен-
ня, шляхом її розкрадання, збирання, купівлі, видачі. Не є винятком і 
знищення, спотворення або саботаж щодо використання інформації. 
Мета цього – не дати власникові можливості використовувати її для 
отримання вигоди, бути конкурентоспроможним. 

До засобів отримання таємниць належать різні технічні системи. 
Якщо в Україні основними власниками розвідувальних технічних за-
собів є спеціальні державні органи (служби), то на Заході вони пере-
бувають у користуванні приватних осіб. Це дає змогу підприємцям 
широко використовувати засоби електронної розвідки для отримання 
необхідної інформації, зняття її з телефонних переговорів, ЕОМ, при-
міщень, де ведуться секретні переговори, і т. ін. Застосування цих та 
інших засобів залежить від інформації, яку має намір отримати суб’єкт. 
Один вид інформації може бути викрадений, інший – прослуханий, 
третій – сфотографований (або зроблені зарисовки), четвертий – за-
писаний на магнітофон, п’ятий – знятий кінокамерою і т.д. Іноді ви-
користовують комплекс спеціальних заходів для її отримання. Залежно 
від виду отримання інформації вживають відповідних заходів захисту. 
Наприклад, існують прилади, за допомогою яких можна з відстані до 
500 м лазерним променем знімати розмовну інформацію за рахунок 
вібрації шибок. У відповідь для запобігання просочуванню інформації 
у такий спосіб німецька фірма “Сіменс” почала випуск спеціальних ві-
конних рам, що ослабляють на 110 дБ проникнення електромагнітних 
випромінювань у певних діапазонах.

Адресатами (замовниками) отримання промислової (комерційної) 
інформації виступають підприємці малого і великого бізнесу, керівники 
державних підприємств, а також уряди іноземних держав. Захист таємниць 
промислових і комерційних фірм і проникнення в них є двома сторонами 
однієї медалі. До них однаковою мірою виявляють цікавість як приватні 
особи, так і працівники державних служб.

Один із керівників американської розвідки, виступаючи в 2000 р. у 
національному прес-клубі, заявив, що економічна потужність є ключем 
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до панування і влади у всьому світі. У доповіді цього керівника, виголо-
шеній в американському університеті, прозвучало, що “у майбутньому 
ми станемо свідками різкого зростання напруженості в міжнародних 
економічних відносинах. Об’єктивна інформація про економіку іно-
земних держав стане практично важливою, і розвідка зобов’язана її 
здобувати”. За кордоном вважають, що не менш важливе завдання 
лягає на плечі контррозвідувальних підрозділів, які зобов’язані при-
пиняти будь-які спроби іноземних спецслужб здійснювати політичне, 
промислове та економічне шпигунство проти США.

У наших періодичних виданнях також з’являються дані про те, що 
вітчизняна розвідка перенацілює свої зусилля на збирання торговельно-
економічної інформації.

Як бачимо, новим пріоритетом у сучасних умовах для розвідуваль-
них і контррозвідувальних служб стають відомості економічного харак-
теру. Тому напрошується висновок про те, що зацікавленість певними 
видами приватної і державної економічної інформації на території 
України (враховуючи діяльність наших фірм і за кордоном) виявля-
тимуть не тільки приватні служби безпеки, а й іноземні спецслужби. 
До того ж, прямий захист підприємницьких структур не належить до 
функцій контррозвідувальних служб. Західні фірми витрачають на за-
хист своєї інформації 15 % своїх доходів. У нас вести мову про такий 
захист рано. Разом із тим наш підприємець не прагне в разі потреби 
звертатися до державних правоохоронних органів.

Посягання на приватну інформацію можуть бути з боку суб’єктів 
приватного підприємництва і спецслужб іноземної держави, наприклад:

1. Проникненню до приватних таємниць фірми, підприємства кон-
куруючої приватної фірми (працівники приватного детективного агент-
ства, власної розвідувальної служби) запобігають власними силами 
безпеки і технічними засобами. Особа, затримана в приміщенні (будів-
лі), може бути притягнута до кримінальної відповідальності за безпо-
середньо заподіяний збиток: розбій, умисне або необережне знищення 
чи пошкодження особистого майна громадян або як посягання проти 
власності об’єднань і організацій, злочин проти життя і здоров’я особи.

Промисловим (комерційним) секретом можна заволодіти також за 
допомогою підкупу працівників конкуруючої фірми, їх шантажу, по-
гроз тощо. Якщо з’ясується, що витік інформації стався з вини свого ж 
працівника, то підприємець зможе тільки звільнити його, щоб запобігти 
витоку інформації в майбутньому. У таких випадках для підприємця 
важливіше запобігти просочуванню інформації, створивши надійний 
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її захист, ніж витрачати сили й кошти на пошук шпигуна, що викрав 
секретні матеріали.

2. Приватна особа робить замах на інформацію підприємства зміша-
ного типу (вітчизняний та іноземний капітал) на користь вітчизняного 
підприємства. У її діях немає складу злочину, за винятком випадків, 
коли в процесі розкрадання здійснено інший злочин (вбивство або на-
несення тілесних ушкоджень охоронцеві чи іншим особам, знищення 
або пошкодження майна і т.п.).

3. Приватна особа діє на користь іноземної приватної або державної 
фірми, філії якої діють як на території власної держави, так і за кор-
доном, проти вітчизняних приватних і державних підприємницьких 
структур.

При посяганні на промислову (комерційну) інформацію приватного 
підприємства ознак складу злочину немає. Деяка зовнішня схожість такої 
діяльності, що пов’язана з отриманням інформації, має ознаки складу 
передачі іноземним організаціям відомостей, що становлять службову 
таємницю. Проте службова таємниця визначається нормативними актами 
тільки для державних підприємств. 

Комерційна інформація про інші підприємства в обсязі 90–95% 
може бути отримана легально, а решта, як правило, найбільш цінна 
і ретельно охороняється. Добувають її промисловим шпигунством 
такими властивими йому методами, як викрадення документів і зраз-
ків нової продукції, шантаж, підкуп працівників конкуруючої фірми, 
підслуховування розмов, фотографування й оптичне спостереження, 
несанкціоноване підключення до систем зв’язку та обчислювальних 
мереж, засилання і вербування агентів і навіть фізична ліквідація кон-
курентів або їх підприємств.

Одночасно з розвитком промислового шпигунства постійно вдо-
сконалюються засоби захисту таємниць підприємців. Наприклад, у про-
мислово розвинених країнах останніми роками постійно нарощуються 
обсяги виробництва спеціальних технічних засобів захисту входу в 
службові приміщення. Для цього використовують такі нововведення, як 
системи кодованих карток, біометричні системи, що реагують на голос, 
підпис, відбитки пальців, візерунки кровоносних судин, сітківку ока.

Найбільш доступними легальними джерелами отримання інфор-
мації є:

• усні виступи працівників підприємства на різних конференціях, 
семінарах та ін.;
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• відкриті публікації підприємства та його окремих пра-цівників;
• експонати різних ярмарків, виставок і презентацій;
• дані товарних і фондових бірж;
• оголошення про наявні вакансії, конкурси на заміщення посад 

та ін.
Систематизація й аналіз такої інформації пов’язані з великими 

витратами матеріальних і трудових ресурсів. Іноді цим займаються 
спеціально створені служби, оскільки обсяги інформації великі, а її 
достовірність іноді викликає сумнів.

У промислово розвинених країнах (наприклад, у США) відповідні 
державні органи мають спеціальні посередницькі служби, що надають 
клієнтам деякі види комерційної інформації про підприємства, котрі 
їх цікавлять, та організації. У нашій країні законодавчо визначено, 
що підприємство надає державним органам інформацію, необхідну 
для оподаткування і ведення загальнодержавної системи збирання та 
оброблення економічної інформації. Підприємства також публікують 
дані про свою діяльність, зокрема річні баланси. Водночас підпри-
ємство має право не надавати інформацію, що містить комерційну 
таємницю.

Для запобігання витоку комерційної таємниці через працівників дер-
жавних органів управління і контролю керівник підприємства повинен 
знати їх реальні права і надавати їм тільки ту документацію, котра необ-
хідна для виконання їхніх службових функцій. Насамперед це стосується 
працівників статистичної служби, антимонопольного комітету, міліції, 
фінансової, податкової, санітарної, пожежної та інших інспекцій. Під-
приємець також повинен знати порядок оскарження неправомірних дій 
державних службовців, посадових осіб і працівників правоохоронних 
органів, механізм відшкодування матеріального і морального збитку, за-
подіяного фірмі внаслідок їхніх дій. Кожен підприємець має бути озна-
йомлений із процедурами запрошення консультантів, адвокатів, експертів, 
а також з порядком їх участі в передачі інформації, віднесеної до категорії 
комерційної таємниці.

У конкурентній боротьбі підприємців промислово розвинених кра-
їн використовують і такий легальний метод отримання інформації, як 
“зворотний інжиніринг”, відомий ще з часів становлення автомобільної 
компанії Форда. При цьому у спеціальних лабораторіях розбирають і ви-
вчають продукцію конкурентів для визначення можливих нововведень і 
таємниць технології її виготовлення.
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Застосування “зворотного інжинірингу” регулюється законодавством 
окремих країн або міжнародними угодами. Здебільшого встановлюють деякі 
цілком виправдані обмеження у використанні цього методу. Наприклад, 
призначені для дослідження цим методом вироби мають бути придбані на 
загальних підставах у місцях їх продажу і розповсюдження. Іноді забороня-
ється відтворення продукції, захищеної будь-яким товарним знаком. Крім 
того, не можна запрошувати для участі в подібних дослідженнях фахівців, 
які раніше працювали на підприємстві – виробнику цієї продукції (протягом 
терміну, обумовленого в контракті під час попереднього працевлаштування).

Канали витоку інформації. Захист мовної інформації є одним із 
найважливіших у загальному комплексі заходів технічного захисту ін-
формації (ТЗІ). Несанкціоноване ознайомлення із мовною інформацією 
з метою її подальшого використання є можливим шляхом перехоплення 
її зловмисниками. Для цього зловмисник може використовувати широ-
кий арсенал портативних засобів акустичної мовної розвідки, які дають 
змогу перехоплювати мовну інформацію акустичним, віброакустичним, 
електроакустичним та оптикоакустичним каналами. 

Основні з таких засобів:
• малогабаритні диктофони, магнітофони та пристрої запису на 

основі цифрової схемотехніки;
• спрямовані мікрофони;
• електронні стетоскопи;
• електронні пристрої перехоплення мовної інформації (заклад-

ні пристрої) з датчиками мікрофонного й контактного типів з 
передаванням перехопленої інформації по радіо, оптичному 
(в інфрачервоному діапазоні хвиль) та ультразвуковому кана-
лах, мережі електроживлення, по телефонних лініях зв’язку, 
з’єднувальних лініях допоміжних технічних засобів або спеці-
ально прокладених лініях;

• оптико-електронні (лазерні) акустичні системи та ін.
Портативна апаратура звукозапису та закладні пристрої із датчиками 

мікрофонного типу (перетворювачі акустичних сигналів, що поширю-
ються в повітряному та газовому середовищах) можуть бути встановлені 
під час неконтрольованого перебування фізичних осіб (“агентів”) безпо-
середньо у виділених приміщеннях. Ця апаратура забезпечує реєстрацію 
розмови середньої гучності на відстані 10 – 15 м від її джерела.

Електронні стетоскопи та закладні пристрої з датчиками контактно-
го типу дають змогу перехоплювати мовну інформацію без фізичного 
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доступу “агентів” до захищуваного приміщення. При цьому датчики 
закладних пристроїв установлюються переважно біля місць можливих 
витоків такої інформації:

• мікрофонного типу (біля виходів кондиціонерів та вентиляцій-
них каналів);

• контактного типу (перетворювачі віброакустичних сигналів, що 
поширюються по будівельних конструкціях споруд, інженерних 
комунікаціях та ін.) на зовнішніх поверхнях будівель, у віконних 
проймах та рамах, у суміжних (службових і технічних) приміщен-
нях за дверними проймами, на перегородках, трубах систем опа-
лення та водопроводу, коробах вентиляційних та інших систем.

Відомо, що за допомогою таких засобів розвідки можна перехоплю-
вати мовну інформацію в залізобетонних будівлях через 1–2 поверхи, по 
трубопроводах через 2–3 поверхи і по вентиляційних системах 20–30 
м завдовжки.

Застосування для ведення розвідки спрямованих мікрофонів і 
оптико-електронних (лазерних) акустичних систем не потребує про-
никнення “агентів” не тільки у виділені (захищувані) приміщення та 
суміжні з ними, а й на охоронну територію об’єкта. Розвідку можна 
вести із сусідніх будівель чи автомобілів, що перебувають на автосто-
янках біля будівлі.

За допомогою спрямованих мікрофонів можна перехоплювати роз-
мову із виділених приміщень за наявності в них вікон в умовах міста 
(на фоні транспортних шумів) на відстані близько 50 м. 

Максимальна відстань ведення розвідки з використанням оптико-
електронних (лазерних) акустичних систем, які знімають інформацію 
з внутрішнього скла, сягає 150–200 м в умовах міста (наявність інтен-
сивних акустичних перешкод, запиленість повітря).

Захисту мовної інформації можна досягти проектно-архітектурними 
рішеннями, проведенням організаційних і технічних заходів, а також 
виявленням електронних пристроїв перехоплення інформації. Канали 
витоку мовної інформації можна виявити на об’єкті, знайшовши під-
слуховувальні пристрої й системи. 

Аналіз ризиків дає можливість виявити всі реальні загрози інфор-
маційній безпеці об’єкта, які класифікують за кількома критеріями: за 
імовірністю прояву, за можливими збитками та ін. На цьому перший 
етап створення системи захисту інформації об’єкта завершується.

Створюють чи аналізують систему захисту мовної інформації у 
такій послідовності.
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1. Вивчення об’єкта захисту (особливості конструкції будівлі, обста-
новка навколо об’єкта, опис приміщень та наявних технічних засобів). 
При цьому виявляють найнебезпечніші місця. В описі приміщення фік-
сують повну інформацію про приміщення та устаткування, яке в ньому 
розміщене, щоб у разі потреби можна було виявити можливі канали 
витоку інформації. Для більш повного виявлення таких каналів (при-
родних і штучних) проводять інструментальну перевірку. Виявлення 
природних каналів полягає у визначенні потенційної можливості пе-
рехоплення мовної інформації із приміщень об’єкта. Природні канали 
існують на будь-якому об’єкті і зумовлені процесами оброблення та 
передавання інформації. Виявлення штучних (спеціальних) каналів 
витоку інформації зводиться до виявлення на об’єкті підслуховуваль-
них пристроїв і систем. Інструментальну перевірку можуть проводити 
організації, що мають відповідну ліцензію на це.

2. Побудова “часткових” моделей порушників і загроз за даними, 
отриманими на першому етапі. При цьому користуються загальними 
рекомендаціями щодо створення моделей порушників і загроз.

3. Виконання робіт зі створення системи захисту у складі органі-
заційних, первинних технічних та основних технічних заходів (див. від-
повідні рекомендації). За наявності на об’єкті приміщень, де циркулює 
таємна інформація (приміщення 1 – 3 категорій), обов’язково проводять 
атестацію (державну експертизу) засобів інформатизації й технічного за-
хисту інформації (див. відповідні рекомендації).

Розглянемо оснащення об’єкта засобами захисту мовної інформації 
на прикладі оснащення кабінету керівника фірми.

Припустімо, що в результаті інженерного аналізу та інструмен-
тальної перевірки в приміщенні було виявлено можливі функціональні 
канали витоку інформації (табл. 4.1).

Таблиця 4.1
Функціональні канали витоку інформації у приміщенні

Канал витоку 
інформації Опис

Акустичний Мембранне перенесення енергії мовних сигналів через перего-
родки за рахунок малої маси і слабкого згасання сигналів

Акустичний Витік інформації за рахунок слабкої акустичної ізоляції (щіли-
ни в стояках системи опалення, вентиляції)

Вібраційний Витік інформації за рахунок поздовжніх коливань обгоро-
джувальних конструкцій і арматури системи центрального 
опалення

тЕма 4. нЕдобросовісна конкурЕнЦія і захист комЕрЦійної таємниЦі
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Електронні при-
строї перехоплення 
мовної інформації 
із телефонних ліній 
зв’язку

Знімання інформації з телефонної лінії

ПЕМВН Витік інформації за рахунок модуляції корисним сигналом ЕМ-
полів, що утворяться під час роботи побутової техніки

За даними табл. 4.1 розробляють “часткову” модель порушника. 
Технічні можливості порушника перехоплення мовної інформації по-
дано в табл. 4.2 як фрагмент його “часткової” моделі.

Таблиця 4.2
Технічні можливості порушника з перехоплення 

мовної інформації
Вид апаратури Варіант використання Імовірність 

застосування
Радіомікрофони Заносні, заставні Імовірно

Апаратура перехоплення теле-
фонних переговорів

Різні передавальні пристрої, 
які використовують як канали 
передачі через радіоефір або 
телефонну лінію

Імовірно

Мережні системи Передача мережею 220В Імовірно
Портативна звукозаписна 
апаратура

Запис інформації учасниками 
переговорів Імовірно

Апаратура оптичної розвідки Фото-, відеознімання обста-
новки в приміщенні Імовірно

Кабельні (дротові) мікрофони Закладені з верхніх помешкань 
у підвісну стелю Малоймовірно

Стетоскопічні датчики Дротові й радіостетоскопи Імовірно

Спрямовані мікрофони Тільки за відкритих вікон, 
кватирок Малоймовірно

Лазерні мікрофони Зняття інформації із шибки Малоймовірно
Системи для перехоплення 
ПЕМВН устаткування, промо-
дульованих мовним сигналом

Селективні нановольтметри, 
спеціалізовані комплекси Малоймовірно

Система захисту інформації, на думку власника, має забезпе-чити:
• оперативне і непомітне для оточення виявлення активних ра-

діомікрофонів, занесених у приміщення, що мають традиційні 
канали передавання інформації;

4.5. ЕкономічнЕ шпигунство

Продовження таблиці 4.1
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• протидію виявленим радіомікрофонам із традиційним каналом 
передавання інформації;

• протидію перехопленню інформації, переданої по телефонній 
лінії (на ділянці до АТС);

• протидію занесеним у приміщення диктофонам і схованим ві-
деокамерам;

• протидію апаратурі, що використовується для передавання сиг-
налів у мережу 220В;

• протидію кабельним і радіостетоскопам;
• протидію веденню фотовізуальної й оптико-електронної розвідки;
• протидію спробам несанкціонованого доступу до інформації, 

що зберігається на твердому диску ПЕОМ;
• реєстрацію телефонних переговорів двома телефонними лініями.
У результаті аналізу технічних вимог до системи захисту інформа-

ції слід обрати варіант комплексу засобів захисту мовної інформації 
з використанням засобів, які є в Україні сертифікованими чи мають 
узгоджені технічні умови (табл. 4.3).

Таблиця 4.3
Сертифіковані в Україні засоби захисту мовної інформації

Назва 
технічного засобу Основні характеристики

Пристрій для за-
хисту телефонних 
ліній ПЗТЛ “Рі-
кас-1”, “Рікас-2”

Призначений для захисту мовної інформації від витоку абонент-
ськими телефонними лініями внаслідок акустоелектричного 
перетворення в телефонному апараті в режимі “очікування ви-
клику”

Захисний пристрій 
“Базальт-3”

Для захисту мовної інформації від витоку двопровідними ліні-
ями телефонного зв’язку внаслідок акустоелектричного пере-
творення в кінцевих абонентських пристроях, які перебувають 
у режимі “очікування виклику”

Пристрій для за-
хисту телефонного 
апарата (ПЗТА)

Захист від загроз несанкціонованого доступу до мовної кон-
фіденційної інформації, зокрема: 
• внаслідок високочастотного “нав’язування” в телефонному 
апараті, який перебуває в режимі “очікування виклику”, з ві-
зуальною та звуковою індикацією загрози
• за рахунок підключення телефонного апарата до лінії тільки 
в разі підняття телефонної трубки чи за наявності сигналу 
виклику
Не призначений для захисту інформації, що містить відомос-
ті, які становлять державну таємницю

тЕма 4. нЕдобросовісна конкурЕнЦія і захист комЕрЦійної таємниЦі
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Пристрій захисту 
“Базальт-1”

Захист мовної інформації від витоку двопровідними лініями 
гучномовного зв’язку внаслідок акустоелектричного перетво-
рення в кінцевих пристроях

Пристрій захисту 
“Кварц-2” Генерація шумових сигналів у звуковому діапазоні частот

Пристрій захисту 
“Базальт-4 ГА”

Генерація шумових сигналів. Захист мовної інформації від ви-
току акустоелектричними та віброакустичними каналами

Пристрій захисту 
“Базальт-2ГС”

Генерація шумових сигналів. Захист мовної інформації від 
витоку двопровідними лініями електричного живлення вна-
слідок акустоелектричного перетворення

Пристрій захисту 
інформації в ана-
логових телефон-
них абонентських 
лініях ПЗАТЛ

Захист мовної інформації в аналогових абонентських лініях 
в режимі “очікування виклику” шляхом маскування шумопо-
дібним сигналом. Додаткова функція захисту: неможливість 
набору номера з телефону, який підключається до абонент-
ської лінії між пристроєм ПЗАТЛ та АТС

Пристрій за-
хисту телефон-
них та радіот-
рансляційних ліній 
(ПЗТРЛ) “Топаз-1”

Захист мовної інформації від витоку лініями телефонного 
зв’язку і радіотрансляції за рахунок акустоелектричних пере-
творень та високочастотного зондування у кінцевих пристро-
ях

Комплекс тех-
нічного захисту 
інформації об’єкта 
“МАРС-ТЗО”

Захист інформації на об’єктах від витоку інформації акустич-
ним та віброакустичним каналами шляхом створення шумо-
вих сигналів у діапазоні частот від 180 до 5600 Гц

Комплекс тех-
нічного захисту 
інформації об’єкта 
“МАРС-ТЗО-2”

Захист інформації на об’єктах від витоку інформації акустич-
ним та віброакустичним каналами шляхом створення шумо-
вих сигналів у діапазоні частот від 180 до 5600 Гц

У конкуретно-ринкових відносинах виникає багато проблем щодо 
збереження конфіденційної (комерційною) інформації. Адже бізнес тіс-
но пов’язаний з отриманням, накопиченням, зберіганням, обробленням 
і використанням різних масивів інформації. Якщо інформація є цінною, 
то факт таємного отримання її конкурентом приносить йому певний 
дохід, водночас ослаблюючи позиції тих, хто протистоїть йому на ринку. 

Можливе також внесення певних змін в інформацію з корисливою 
метою, наприклад з метою дезінформації. Проте внести такі зміни нелегко, 
оскільки для правдоподібності її треба узгоджувати із загальним ходом 
подій за часом, місцем, метою і змістом, для цього потрібно добре знати 
обстановку в конкуруючій фірмі. Тому більш поширеною і небезпечною 
метою є знищення накопичених інформаційних масивів або програмних 
продуктів у документальній і магнітній формі.

4.5. ЕкономічнЕ шпигунство

Продовження таблиці 4.3
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4 . 6 .  О х о р о н а  т а є м н и ц ь  п і д п р и є м с т в а

Світовий досвід захисту комерційних таємниць фірм показує, що успіх у 
цій справі дає тільки комплексний підхід, котрий поєднує адміністративно-
організаційні й соціально-психологічні заходи. До перших належать:

• наявність служби безпеки, що відповідає, поряд з іншим, за 
збереження комерційних таємниць;

• організація спеціального діловодства, що включає класи-
фікацію документів за ступенем і терміном їх секретності, 
від по відний облік, зберігання, використання, знищення або 
розсекречення;

• оптимальне обмеження кількості осіб, що мають доступ до ко-
мерційних таємниць фірми, дотримання ними правил користу-
вання конфіденційною інформацією;

• наявність охорони на всіх об’єктах фірми, встановлення там, де 
потрібно, пропускного і внутрішньооб’єктного режиму;

• проведення заходів, що запобігають (або істотно ускладнюють) 
використанню конкурентами технічних засобів перехоплення 
або знімання інформації з її носіїв.

Розробляючи систему заходів захисту комерційних таємниць фірми, 
працівник, що відповідає за безпеку, має зробити таке:

1) скласти (разом із керівництвом та експертами) перелік відо-
мостей, що становлять комерційну таємницю, в якому виділити 
найбільш цінну інформацію, що потребує особливої охорони;

2) установити терміни, протягом яких ті чи інші відомості є се-
кретними (або закритими для сторонніх осіб);

3) виділити категорії носіїв таємної й закритої інформації – кон-
кретних працівників; документи, вироби, матеріали, технічні 
засоби зберігання, обробки, тиражування і передачі інформації; 
фізичне випромінювання;

4) перелічити просторові зони і час матеріалізації комерційної 
таємниці в носіях інформації (місця і час переговорів, ярмарків, 
виставок, нарад тощо);

5) скласти схему робіт з конкретними відомостями, матеріалі-
зованими в конкретних носіях, з прив’язкою цих захисних за-
ходів до місця й часу.

Усі елементи системи захисту комерційних таємниць фірми потрібно 
постійно аналізувати для оцінювання її фактичного стану, виявлення не-
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доліків і порушень. Такий аналіз має передбачати також моделювання 
вірогідних каналів витоку інформації, можливих прийомів і способів її 
несанкціонованого отримання конкурентами. 

Зарубіжні фахівці найбільш вірогідними каналами просочування 
конфіденційної інформації вважають:

• спільну діяльність з іншими фірмами;
• проведення переговорів;
• екскурсії і відвідини фірми;
• рекламу, публікації у пресі, інтерв’ю для преси;
• консультації фахівців зі сторони, які отримують доступ до до-

кументації, яка стосується виробничої діяльності фірми;
• фіктивні запити про можливість роботи на фірмі, висновки з її 

операцій, здійснення спільної діяльності;
• розсилання окремим працівникам фірми різних анкет у вигляді 

наукових або маркетингових досліджень;
• приватні бесіди із працівниками фірми, нав’язування їм неза-

планованих дискусій з тих чи інших проблем.
Аналіз системи захисту комерційних таємниць, моделювання ві-

рогідних загроз дає змогу намічати за потреби додаткові заходи без-
пеки. При цьому ступінь їх доцільності визначають виходячи з того, 
що витрати на забезпечення належної секретності мають бути істотно 
меншими, ніж можливий економічний збиток.

Проте, як кажуть, “ступінь надійності будь-якого шифру визна-
чається не його складністю, а непідкупністю шифрувальника”. Тоб-
то, ключовими фігурами систем захисту комерційних таємниць є 
працівники фірм, причому не тільки ті, що працюють із закритою 
інформацією. Рядовий працівник, що не має доступу до комерційної 
таємниці, теж може надати допомогу конкурентам у електронному 
шпигунстві, забезпечити умови для розкрадання носіїв інформації, 
для зняття копій.

На думку зарубіжних фахівців, вірогідність витоку відомостей, які 
становлять комерційну таємницю, при проведенні таких дій, як під-
куп, шантаж, переманювання працівників фірми, впровадження своїх 
агентів, становить 43%; отримання відомостей вивідуванням їх у пра-
цівників – 24%. Отже, персонал фірми є, з одного боку, найважливішим 
ресурсом підприємницької діяльності, а з другого – окремі працівники 
з різних обставин можуть стати винуватцями великих втрат і навіть 
банкрутства фірми. Саме тому організаційні й адміністративні заходи 

4.6. охорона таємниЦь підприємства
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захисту конфіденційної інформації потрібно поєднувати із соціально-
психологічними заходами.

Можна виділити два напрями проведення соціально-психологічних 
заходів захисту: 1) правильний підбір і розстановка персоналу; 2) ви-
користання матеріальних і моральних стимулів.

Західні фахівці з економічної безпеки вважають, що від правильного 
підбору, розстановки і стимулювання персоналу збереження фірмових 
таємниць залежить як мінімум на 80%!

У поняття підбору персоналу входить насамперед вивчення про-
фесійної придатності кандидатів на посади, вибір серед них таких, 
що найбільше відповідають поставленим вимогам. Для правильного 
підбору визначальну роль відіграє всебічна інформація про особу кан-
дидата та його попередню діяльність. 

4 . 7 .  Н а л а г о д ж е н н я  о х о р о н и 
к о м е р ц і й н о ї  т а є м н и ц і

Завдання підприємця – надійно перекрити канали просочування 
конфіденційної інформації. Коли на підприємстві визначено перелік 
відомостей, що становлять комерційну таємницю, то потрібно зазна-
чити джерела витоку цієї конфіденційної інформації. Потенційними 
джерелами витоку комерційної таємниці можуть бути:

1. Документація підприємства або просто документи (накази, 
бізнес-плани, ділове листування тощо). Це найпоширеніша форма об-
міну інформацією, її накопичення та зберігання. Важливою особливіс-
тю документів є те, що вони іноді є єдиним джерелом найважливішої 
інформації (наприклад, контракт, боргова розписка та ін.), а отже, їх 
втрата, викрадання, знищення можуть завдати непоправного збитку. 
Структура документів підприємства є предметом окремого розгляду, 
оскільки документи можуть мати не тільки різний зміст, а й різні фізичні 
форми – матеріальні носії. Різноманітність форм і змісту документів 
за призначенням, спрямованістю, характером руху і використанням є 
вельми принадним джерелом для зловмисників, що, природно, при-
вертає їх увагу до можливості отримання інформації, яка їх цікавить. 

2. Персонал підприємства (усі, хто працює тут, у тому числі й 
керівник). У деяких джерелах конфіденційної інформації люди відігра-
ють особливу роль, оскільки здатні виступати не тільки джерелом, а й 

тЕма 4. нЕдобросовісна конкурЕнЦія і захист комЕрЦійної таємниЦі



411Економічна бЕзпЕка підприємств

суб’єктом зловмисних дій. Вони не тільки володіють і розповсюджують 
інформацію в рамках своїх функціональних обов’язків, а й можуть ана-
лізувати, узагальнювати її, робити певні висновки, а також за певних 
умов приховувати, продавати її та вчиняти інші кримінальні дії, аж до 
злочинних зв’язків із зловмисниками.

3. Партнери, контрагенти або клієнти, що користуються або ко-
ристувалися послугами підприємства, найбільш обізнані із джерелами 
найважливіших секретів фірми. Тому вони заслуговують ретельної 
уваги під час аналізу системи захисту.

4. Вироблена продукція або надані послуги. Продукція є особливим 
джерелом інформації, за характеристиками якої активно полюють кон-
куренти. Заслуговує на увагу нова або така, яку готують для виробни-
цтва, продукція. Враховують етапи її “життєвого циклу”: задум, макет, 
дослідний зразок, випробування, серійне виробництво, експлуатація, 
модернізація і зняття з виробництва. Кожен із цих етапів супроводжу-
ється специфічною інформацією, що виявляється різними фізичними 
ефектами, які у вигляді демаскувальних ознак можуть розкрити відо-
мості, що охороняються.

5. Технічні засоби забезпечення виробничої діяльності. Ці засоби 
є широкою і ємкою групою джерел конфіденційної інформації. До 
групи засобів забезпечення виробничої діяльності належать, зокрема, 
телефони і телефонний зв’язок, телевізори і промислові телевізійні 
установки, радіоприймачі, радіотрансляційні системи, системи гуч-
номовного зв’язку, підсилювальні системи, кіносистеми, охоронні й 
пожежні системи та інші, які за своїми параметрами можуть бути дже-
релами перетворення акустичної інформації в електричні й електро-
магнітні поля, здатні утворювати електромагнітні канали просочування 
конфіденційної інформації.

6. Непрямі джерела (відходи виробництва, реклама, публікації у пресі). 
Більшість інформації можна отримати саме з непрямих джерел. Професійно 
проведена аналітична робота іноді дає чудовий результат. Зазвичай цьому 
джерелу не надають особливої уваги, тому воно є найбільш доступним. 
Наприклад, відходи виробництва, які називають непотрібом, можуть багато 
про що розповісти щодо використовуваних матеріалів, їх складу, особли-
востей виробництва, технології. І отримати їх можна майже безпечним і 
законним шляхом на звалищах, смітниках, у місцях збору металобрухту, в 
корзинах для сміття в робочих кабінетах. Умілий аналіз цих відходів може 
багато що розповісти про секрети виробництва. У публікаціях – книгах, 

4.7. налагоджЕння охорони комЕрЦійної таємниЦі



412 Економічна бЕзпЕка підприємств

статтях, монографіях, оглядах, повідомленнях, рекламних проспектах, до-
повідях, тезах та ін.: можна мимовільно розкрити всі виробничі таємниці.

Із джерел конфіденційної інформації можна мати дані про склад, 
зміст і напрям діяльності підприємства (організації), що цікавить кон-
курентів. Природно, що така інформація їм украй потрібна, і вони зна-
йдуть способи отримати її.

Тому грамотна система захисту, розроблена з урахуванням усіх її 
особливостей, дасть змогу запобігти багатьом проблемам.

Документація підприємства. Не всі документи фірми можуть містити 
комерційну таємницю. Зокрема, не містять комерційної таємниці:

• засновницькі документи, а також такі, що дають право на заняття 
підприємницькою діяльністю і деякими видами господарської 
діяльності, що підлягає ліцензуванню;

• документи за затвердженими формами статистичної звітності 
та звітності про фінансово-економічну діяльність, необхідні для 
перевірки правильності розрахунків і сплати податків та інших 
обов’язкових платежів;

• документи про сплату податків та інших обов’язкових платежів;
• документи, що засвідчують платоспроможність фірми;
• документи про чисельність, склад персоналу, заробітну плату 

та умови праці працівників, а також про наявність вільних ро-
бочих місць;

• документи про забруднення навколишнього середовища, пору-
шення антимонопольного законодавства, недотримання правил 
охорони праці, реалізацію продукції, яка завдає шкоди здоров’ю 
споживачів, а також про інші порушення законодавства й роз-
міри завданого при цьому збитку.

Проте важливим є будь-який документ. Навіть малозначущий до-
кумент за певного збігу обставин може виявитися надзвичайно важли-
вим. Організація контролю за документацією підприємства дає змогу 
уникнути плутанини, адже на будь-якому підприємстві робочих до-
кументів дуже багато. Крім того, належна система обліку й контролю 
документів дасть змогу запобігти багатьом проблемам, причому не 
тільки у сфері безпеки. Відомі численні випадки, коли втрата чи випад-
кове знищення фінансових і ділових документів завдавали величезних 
збитків підприємству. Наведемо приклад: між двома підприємствами 
виникла суперечка з приводу виконання одного з договорів. Тоді одна 
з фірм попросила в другої фірми оригінал договору для ознайомлення. 
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Отримавши договір, вона відмовилася виконувати його, стверджуючи, 
що такого договору не було. Та оскільки належної системи обліку і 
контролю документів на фірмі не було і договір вона віддала партнеру 
“під чесне слово”, то мала серйозні проблеми у вирішенні суперечки. 

Що ж являє собою система контролю і обліку документів? Уза-
гальнено вона охоплює:

1. Облік усієї документації підприємства з класифікацією за сферою 
застосування, датою, змістом тощо.

2. Реєстрацію і облік усіх вхідних/вихідних документів під-
приємства з фіксацією у спеціальному журналі дати отримання/відправ-
лення документа, місця надходження або відправлення, класифікації 
(лист, рахунок, договір, запрошення тощо). 

3. Реєстрацію документів, з яких роблять копії з фіксацією у спе-
ціальному журналі (дата копіювання, кількість копій, для кого або з 
якою метою зроблено копії та ін.).

4. Дані про особливий режим знищення документів. Перед цим по-
трібно проконтролювати їх зміст, щоб уникнути випадкового знищення 
потрібних документів. Важливо, щоб документи, викинуті в корзину, були 
подрібнені за допомогою “шредера” (знищувача паперу) або вручну так, 
щоб їх неможливо було б відновити. Особливо цінні документи після 
подрібнення доцільно спалити. Про знищення документів обов’язково 
складають акт, який підписує відповідальна особа, а також особи, при-
сутні при знищенні документів.

Для впорядкування системи контролю всі документи треба поді-
лити на три категорії: 1) загального користування; 2) для службового 
користування; 3) таємні.

Поділ документів на категорії не є разовим заходом. Нові доку-
менти обов’язково оцінюють, після чого визначають категорію. Крім 
того, має діяти регулярна система “переоцінок”, оскільки з часом або 
настанням певних подій ті чи інші документи можуть набувати нового 
або втрачати своє значення, тобто переходити з однієї категорії в іншу.

Документи різних категорій різняться не тільки призначенням, а й 
колом осіб, що мають доступ до них. Кожній категорії привласнюють 
свій гриф за допомогою штампів, спеціальних відміток або роблять їх 
різного кольору (наприклад, документи загального користування – білі, 
службового – жовті, таємні – червоні).

Важливо, щоб ця система була ефективною. Для цього потрібно про-
вести відповідну роз’яснювальну роботу з персоналом, а також інструктаж.
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Краще, коли роботу з контролю за документами доручено окремому 
працівникові (наприклад, інспекторові режиму роботи з документами), 
в ідеалі цим займається група режиму служби безпеки підприємства.

Крім того, доцільно ухвалити відповідне положення про докумен-
тообіг підприємства, у якому подані правила роботи з документами, 
особливості роботи з документацією, що має конфіденційний характер.

Розглянемо докладніше, як працювати з кожною категорією до-
кументів.

1. Документи загального користування підлягають попередньому 
контролю змісту, після чого беруть участь в документообігу (копію-
вання, передавання, пересилання тощо). Знищують їх у звичайному 
порядку, обов’язково здійснюючи системний контроль для уникнення 
плутанини.

2. Документи службового користування підлягають обов’язковому по-
передньому контролю їх змісту. Їм привласнюють гриф “Для службового 
користування” і ознайомлюють з ними персонал, можливо, обмежене 
коло працівників з обов’язковим інструктажем щодо нерозголошення 
таємниці. Обов’язковою є систематизація і облік цих документів у від-
повідному реєстрі. Копіювати їх можна тільки в разі потреби. Кількість 
копій обмежена, за потреби записують кількість копій, мету копіювання 
і для кого зроблено копію. Знищують такі документи за спеціальним 
режимом (під контролем відповідального працівника із складання акта).

3. Секретні документи. Обов’язково контролюють їх зміст, при-
власнюють їм гриф “комерційна таємниця”, “таємно” або інший. Озна-
йомлюють з ними тільки осіб, що мають до них доступ. Обов’язково 
складають список осіб, ознайомлених з інформацією. Бажано під час 
ознайомленна з цими документами брати підписку про нерозголошен-
ня таємниці. Копіювання можливе тільки з дозволу відповідального 
працівника з обов’язковою фіксацією кількості копій, мети копіювання 
і для кого зроблено копію. Знищує такі документи в особливому ре-
жимі відповідальний працівник (попереднє ознайомлення зі змістом 
документа, повне його знищення, зокрема й залишків, складання акту 
про знищення).

 До будь-якого зникнення чи знищення документів, що містять 
важливу інформацію, потрібно ставитися відповідально. Обов’язково 
треба проводити внутрішнє розслідування. Результати його за потреби 
досліджують. Особи, винні у втраті документів, мають бути притягнуті 
до дисциплінарної відповідальності, а іноді – позбавлені доступу до 
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документів, що містять комерційну таємницю. Важливо, щоб розслі-
дування не було формальним, а з його результатів зроблено належні 
висновки. Допущені помилки мають бути виправлені за максимально 
короткий час.

Корисно випадки втрати чи знищення документів надалі викорис-
товувати як приклад під час інструктажу для працівників і служби 
безпеки.

Не слід забувати прості правила обережності під час роботи з до-
кументами:

• не треба робити непотрібних копій документів;
• чернетки і начерки таємних документів потрібно знищити;
• таємні документи зберігати окремо від іншої документації, бажа-

но в ізольованому приміщенні з обмеженим доступом;
• не варто тримати копіювальну техніку в одному приміщенні з 

документами, що становлять комерційну цінність, для того щоб 
уникнути їх несанкціонованого копіювання;

• не можна залишати документи на робочому місці без нагляду, 
навіть на короткий час;

• не можна, щоб сторонні особи читали, нехай навіть і випадково, 
робочі документи, що лежать на столі або в кабінеті працівника. 
У разі появи сторонньої особи документи потрібно прибрати у 
сховище, шафу, ящик столу;

• потрібно встановити заборону на винесення працівниками до-
кументів за межі підприємства без попереднього дозволу особи, 
відповідальної за збереження комерційної таємниці. 

Люди – джерела конфіденційної інформації. Чому люди є най-
уразливішим джерелом конфіденційної інформації? Та тому, що це 
джерело найважче захистити від несанкціонованого “втручання”. Адже 
якщо документи можна заховати в сейф, засекретити, обмежити доступ 
до них, непотрібні – знищити, то людину в сейф не засунеш, на рота 
їй замок не поставиш.

Крім того, людина є не просто вмістищем інформації, не просто її 
носієм, а ще й обробляє та аналізує інформацію, робить певні висновки. 
Отже, отримавши та опрацювавши лише частину інформації, вона може 
оволодіти всією інформацією, не кажучи вже про ту, яка їй відома, може 
легко відтворювати, копіювати й поширювати дані.

Персонал підприємства часто володіє безцінною комерційною ін-
формацією. Працівники іноді знають більше, ніж можна припустити, 
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про фінансовий стан підприємства, його перспективні розробки та 
бізнес-плани, про комерційні пропозиції, про ділових партнерів, не 
кажучи вже про різні дані про керівників та ін. І підприємці не застра-
ховані від того, що ця інформація не стане доступною для третіх осіб. 
Що ж робити в такому разі, як обмежити можливість розголошування 
конфіденційної інформації персоналом? Відповідь дуже проста – по-
трібно розробити заходи, які дають змогу контролювати доступ до 
комерційних секретів підприємства.

З чого почати? З поділу інформації за рівнем доступу. На будь-якому 
підприємстві персонал умовно може бути поділений на три групи: 

1. Керівники:
а)  вищої ланки (власник підприємства, засновники, президент, 

начальник служби безпеки);
б)  середньої ланки (начальники відділів і служб, менеджери 

та ін.).
2. Фахівці (найбільш численна група, до якої належать працівни-

ки, що володіють спеціальними знаннями і безпосередньо виконують 
основну роботу підприємства).

3. Обслуговуючий і технічний персонал (вантажники, різнороби, 
прибиральниці та ін.).

Очевидно, що всі ці групи мають володіти різними обсягами інформації. 
Керівники підприємства повинні мати доступ до будь-якої інформації, що 
стосується діяльності підприємства; керівники підрозділів – до інформації, 
що стосується роботи ввіреного підрозділу; фахівці – до такого обсягу ін-
формації, який потрібен їм для професійного і добросовісного виконання 
своїх професійних обов’язків; обслуговуючий і технічний персонал мають 
мінімальний доступ до конфіденційної інформації. При допуску робочого 
персоналу до конфіденційної інформації слід керуватися золотим правилом: 
чим менше особа знає про щось, тим менше вона може про це розповісти.

Наведемо цікавий приклад. Відомо, що військовослужбовець нашої 
армії зобов’язаний захищати всі відомі йому дані, навіть ціною власного 
життя. Ці положення давно закріплені у військовій присязі. А в армії 
Ізраїлю – навпаки: потрапивши в полон, солдат зобов’язаний розповісти 
все, що йому відомо. Представники Ізраїлю говорять, що це робиться 
для того, щоб врятувати людське життя; людина для них – найбільша 
цінність, і ніяка інформація не варта життя солдата. Але така позиція, 
крім морально-психологічного аспекту, містить прагматичний підхід. 
Справа в тому, що кожен військовослужбовець знає рівно стільки, скіль-
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ки йому належить. Отже, солдат не зможе видати стратегічно важливої 
інформації. Крім того, дізнавшись, хто потрапив у полон, можна легко 
й достовірно встановити, який обсяг і якої саме інформації став відо-
мий ворогові, а не гадати, чи видав солдат інформацію, чи ні, і якщо 
видав, то яку саме. Завдяки цьому помітно спрощується нейтралізація 
наслідків розголошення секретної інформації. Цей приклад наочно 
ілюструє ефективність і дієвість такої системи, яку доцільно запозичити 
в ізраїльських військових і впровадити на підприємстві. Звичайно, не 
варто сприймати все буквально і дозволяти своїм працівникам розголо-
шувати конфіденційні відомості. Якраз навпаки, їх треба проінструкту-
вати про необхідність збереження інформації в таємниці. Але потрібно 
бути готовим до того, що персонал може видати цю інформацію. Тому 
відповідна система заходів дасть змогу застрахувати себе від серйоз-
них втрат у разі розголошення таємниць підприємства. Цей комплекс 
заходів умовно можна назвати попередньою перевіркою працівників 
під час приймання на роботу. Аналізуючи нинішнє становище ринку 
праці, можна виділити такі основні методи підбору персоналу:

• оголошення в газетах;
• оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади або на 

вакантне місце;
• підбір персоналу через кадрове агентство;
• наймання працівників по знайомству, простіше, “по блату”, за 

гроші.
Кожен із зазначених способів має свої недоліки і переваги. Перші 

два загалом прийнятні за обов’язкового дотримання умов, викладених 
нижче. Проте основний їх недолік у тому, що, самі того не бажаючи, 
опублікувавши оголошення про приймання на роботу, ви можете роз-
голосити цінну інформацію комерційного характеру. Наприклад, один 
банк, опублікувавши у пресі оголошення про приймання на роботу 
фахівців із галузі пластикових кредитних карток, побічно розкрив 
цінну комерційну інформацію, а саме те, що найближчим часом він 
збирається вийти на ринок безготівкових розрахунків за допомогою 
кредитних карток.

Тому краще за все здійснювати підбір персоналу через кадрове 
агентство, яких нині багато. Дехто накопичує базу даних вакансій і 
резюме, не спромігшись перевірити кандидата. Отже, говорити про 
те, що пропоновані таким агентством працівники справді підійдуть, 
не можна. Адже вони не проходять ніяких перевірок – ні за рівнем 
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підготовки, ні за особистими якостями, а агентство не несе ніякої від-
повідальності за свого кандидата. Тому дуже важливо ретельно під-
бирати справді надійне і професійне агентство з наймання, бо тільки 
звернення по допомогу до нього позбавить від безлічі клопоту і, крім 
того, забезпечить конфіденційність.

На жаль, керівники підприємств часто вдаються до наймання пра-
цівників по знайомству або за гроші. Таку практику слід вважати не-
правомірною, не кажучи вже про те, що такі дії можуть бути кримі-
нально караними. Чому прийнято вважати, що родичі чи знайомі мають 
незаперечні переваги перед рештою кандидатів. Влаштовані по блату 
здебільшого виявляють найгіршу підготовку. Саме вони часто вчиняють 
різні порушення й розкрадання майна, будучи абсолютно впевненими 
у своїй безкарності. Адже, якщо працівник, що провинився, негайно 
буде звільнений, то родича або знайомого так просто звільнити буде 
незручно. Крім того, узявши на роботу такого “блатника”, отримують 
“бомбу сповільненої дії”, яка коли-небудь та вибухне. Такі працівники 
часто думають, що їм на підприємстві все дозволено, поводяться за-
розуміло стосовно інших, вважаючи, що дисципліна праці й загальні 
правила на них не поширюються.

Таким чином, на підприємстві формується вельми негативна атмос-
фера незадоволеності. Напевно, тому вже нині на деякі фірми (пере-
важно іноземні) достатньо складно влаштуватися, якщо там працюють 
ваші родичі, а якщо вони ще й займають керівні посади – практично 
неможливо.

Попередня перевірка. Припустімо, працівник уже стоїть на порозі 
з твердим бажанням влаштуватися на роботу. Починати завжди треба із 
бесіди (інтерв’ю) з ним, ретельно підготувавшись до неї. Адже саме з 
інтерв’ю можна дізнатись багато чого. Корисно при цьому скористатися 
допомогою психолога. Професійний психолог, поговоривши з людиною, 
зможе з високою вірогідністю дати висновок про її професійні й особисті 
якості, про те, наскільки вона чесна і чи зможе вписатися в колектив 
фірми. Сьогодні вже існують спеціальні послуги з психологічного тес-
тування кандидатів на посаду, які дають досить високі результати. Якщо 
такі послуги є недоступними, доведеться самим ставати психологом. 

По-перше, в жодному разі не слід створювати атмосферу допиту, 
аби не зашкодити собі. Чесна й порядна людина, відчувши негативне 
ставлення до себе, може відмовитися від роботи. А зловмисник, на-
впаки, зачаїться, насторожиться, вміло приховає свої наміри. 
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По-друге, не слід поводитися зарозуміло, вважаючи, що коли людина 
прийшла влаштовуватися на роботу, то вона вже вам всім зобов’язана 
і все терпітиме. 

По-третє, ніколи заздалегідь нічого не потрібно обіцяти: говоріть 
лише про реальні речі. Краще за все створити дружню атмосферу вза-
єморозуміння. Тоді кандидат трохи розслабиться і зможе говорити від-
вертіше. А ви при цьому уважно стежте, як людина поводиться, що і як 
говорить, наскільки скута чи, навпаки, розкута, скромна чи хвалькувата. 
Доцільно заздалегідь ознайомитися із спеціальними матеріалами. Деякі 
працедавці влаштовують кандидатам на посаду докладну екскурсію 
на підприємстві, ознайомлюючи з особливостями майбутньої роботи, 
чого не варто робити до попередньої перевірки. Можливо, ця людина 
не підійде, тоді краще, коли вона знатиме якомога менше. 

Наступним кроком є перевірка достовірності документів і минулого 
кандидата. Насамперед слід установити його особу – найпростіше 
за паспортом. Потім потрібно з’ясувати робоче минуле кандидата – з 
трудової книжки, де зазначено попередні місця роботи, заохочення, 
причини звільнення тощо. При цьому варто бути обережним: бланки 
трудових книжок нині можна купити на будь-якому ринку і заповнити 
як спаде на думку. Крім того, часто працівники тільки числяться в 
штаті підприємства, а насправді не виконують ніякої роботи або за-
вдяки “зв’язкам” чи дружнім взаєминам отримували необхідні записи 
в трудовій книжці. 

Не завадить також з’ясувати думку про кандидата його попередніх пра-
цедавців і людей, з якими він працював або вчився. Тому незайве попросити 
його заповнити картку обліку кадрів, надати автобіографію, характерис-
тику з останнього місця роботи або рекомендації. Так само потрібно 
переконатися в професійній придатності кандидата – попросити надати 
документ про освіту (диплом про вищу освіту, диплом про закінчення 
коледжу, СПТУ, ПТУ, атестат та ін.). Складіть анкету для кандидата на 
посаду так, щоб дізнатися про нього якнайбільше, зокрема, про його 
близьких родичів, особисті інтереси, спортивні й наукові досягнення 
і т.ін. Не зайвим буде з’ясувати, чи не мав він раніше судимостей, чи 
не перебував на обліку в психо- чи неврологічному диспансері. Якщо 
такої можливості немає, можете попросити кандидата надати необхідні 
довідки. 

Але не слід вимагати від працівника документів, які не передбачені 
чинним законодавством! Припустімо, ви перевірили всі відомості, що 
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цікавлять вас, про кандидата і тепер повинні прийняти одне з таких 
рішень: узяти його на роботу; відмовити. Розглянемо обидва варіанти. 
Отже, людина з якихось причин не підходить і потрібно відмовити їй у 
прийнятті на роботу. Як це зробити без істотного збитку для неї, голо-
вне – без збитку для підприємства? Справді, якої шкоди може завдати 
відмова прийняти когось на роботу? 

Якщо ви різко відмовляєте людині в прийнятті на роботу, говорите, 
що вона недостатньо розумна, що в неї диплом не того формату, що 
вам не підходить колір її волосся або щось інше, то будь-яка нормальна 
людина після такої відмови затаїть образу, прийде додому, розповість 
про все своїм близьким, а також друзям, знайомим, а ті, у свою чергу, – 
своїм друзям і знайомим. І піде негативна інформація, як круги по воді 
від кинутого каменя. Адже все це ваші потенційні клієнти. Можуть по-
ширитись погані розмови про підприємство, які негативно позначаться 
на його діловій репутації. Як результат – зниження кількості клієнтів, 
обсягів замовлень, тобто прямий матеріальний збиток у вигляді недо-
отриманого прибутку. 

Не забувайте, що кандидат на посаду під час приймання на роботу 
має  певні гарантії, передбачені трудовим законодавством. Зокрема, не 
допускається пряме або непряме обмеження прав чи надання прямих або 
непрямих переваг при прийманні на роботу залежно від раси, національ-
ності, мови, соціального походження, майнового стану, місця проживання, 
ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об’єднань 
та інших обставин, не пов’язаних з діловими якостями працівників. Не-
дотримання цих вимог може бути підставою подачі позову до суду про 
необгрунтовану відмову в прийманні на роботу. А це додаткові витрати 
на адвоката, додаткові витрата часу і нервів, до того ж і погана реклама 
для підприємства. 

Тому відмова в прийнятті на роботу має бути виражена м’яко й 
делікатно. При цьому доцільно уникати особистого контакту з кан-
дидатом, краще послати йому відмову у письмовій формі поштою, 
ввічливо подякувавши за співпрацю і вибачившись за витрачений ним 
час. Якщо причиною відмови була негативна інформація про кандидата, 
яку отримали у процесі попередньої перевірки, не слід повідомляти 
йому про це. Багато бізнесменів, бажаючи показати свою обізнаність, 
розповідають про кандидата все, що їм вдалося дізнатися, насторожу-
ючи цим його і примушуючи краще приховувати інформацію про себе. 
Тому, пояснюючи причини відмови, краще не інформувати кандидата 
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про справжні мотиви, а створити в нього враження, що він не підійшов 
з інших причин. 

Якщо працівник підходить за діловими (трудовими) і людськими 
якостями, то для оформлення його на роботу можна використати на-
ведені нижче способи, які дають змогу певним чином запобігти роз-
голошуванню новим працівником комерційної таємниці. 

1. Оформити приймання на роботу наказом, виданим на підставі 
заяви працівника про прийняття на роботу. При цьому інструктаж 
працівника та ознайомлення його з правилами, установленими на 
підприємстві, і положеннями (у т.ч. з Положенням про збереження 
комерційної таємниці) проводять до фактичного доступу працівника 
до роботи. Про ознайомлення з положеннями працівник дає підписку 
встановленого зразка. Якщо на підприємстві немає таких зразків, то 
працівник може поставити розписку при ознайомленні з наказом про 
прийняття на роботу. Зміст її може бути таким:

“Із наказом і положеннями, що існують на підприємстві, озна-
йомлений і зобов’язуюся їх дотримувати. Мені роз’яснено, що в разі 
порушення існуючих положень я нестиму відповідальність згідно з 
чинним законодавством”.

З приводу розписок досі є різні погляди. Дехто вважає їх неефек-
тивними. Законодавство регулює ці питання дуже недосконало. Крім 
того, не визначено практичного механізму дозволу за таких ситуацій. 

Проте є і позитивні моменти. По-перше, будь-яке зобов’язання за-
звичай справляє великий морально-психологічний вплив на людину. 
Більшість людей прагнуть дотримувати навіть формальних зобов’язань, 
що залежить переважно від порядності працівника і роботи служби 
безпеки.

По-друге, якщо працівник порушить свої зобов’язання, то, відповід-
но до закону, нестиме дисциплінарну відповідальність. А якщо належ-
ним чином потурбуватися про юридичне забезпечення відшкодування 
заподіяного збитку, то можна мати позитивні результати.

2. Оформити приймання на роботу наказом, виданим на підста-
ві укладеного з працівником індивідуального трудового договору. До 
трудового договору вводять окремий пункт про те, що працівник озна-
йомлений із положеннями, чинними на підприємстві, і зобов’язується 
їх дотримувати, а в разі їх порушення нестиме відповідальність. У 
цьому разі перед укладенням трудового договору потрібно провести 
інструктаж і надати працівникові для ознайомлення всі чинні положення 
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(Положення про персонал, Положення про оплату праці, Положення про 
безпеку праці, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положен-
ня про збереження комерційної таємниці і т.ін.). Підписавши договір, 
працівник автоматично зобов’язується дотримувати всіх зазначених 
положень. Інструктаж працівника не може бути формальним. Потріб-
но ознайомити його зі всіма правами і обов’язками. Це убезпечить у 
майбутньому не тільки від можливого просочування конфіденційної 
інформації, а й від багатьох інших бід (нещасних випадків на вироб-
ництві, непорозуміння з оплатою праці тощо)

Прийнятий на роботу працівник протягом певного часу (від 1 до 6 мі-
сяців) має підлягати негласному контролю. Це потрібно для того, щоб  за 
цей період він адаптувався в колективі, між ним та іншими працівниками 
сформувалися міжособистісні зв’язки. Тому потрібно спостерігати за 
тим, як він влаштувався на новому місці, як поводиться, як справляється 
зі своїми трудовими обов’язками, хто приходить до нього із сторонніх 
(родичі, знайомі). Незайве через 1–3 місяці викликати працівника на 
бесіду, поцікавитися, що він думає про своє місце роботи, чи все його 
влаштовує. Здійснення таких нехитрих заходів може допомогти вчас-
но виявити на підприємстві неблагонадійного працівника. Проте слід 
пам’ятати, що більшість нових працівників знають або здогадуються 
про те, що певний час вони перебуватимуть під контролем. Тому в цей 
період вони прагнутимуть показати себе з кращого боку.

Отже, відомості, здобуті в процесі попередньої перевірки і про-
тягом випробувального терміну не можуть бути цілком достовірними 
і підлягають регулярній оперативній перевірці. 

Контроль персоналу. Як уже зазначалося, після попередньої пе-
ревірки кандидата та прийняття його на роботу призначають випро-
бувальний термін, протягом якого він перебуває під особливим спо-
стереженням з метою виявлення в нього негативних якостей. Упродовж 
випробувального терміну нові працівники можуть отримувати мінімум 
інформації про підприємство, і, природно, їх небажано знайомити з 
конфіденційною інформацією. Вони можуть мати доступ тільки до 
інформації, необхідної для виконання їхніх функціональних обов’язків, 
а будь-які спроби з їхнього боку дізнатися більше мають припиняти 
керівництво або служба безпеки (до речі, якщо ці спроби вельми напо-
легливі і постійні, варто приділити цьому працівникові особливу увагу).

Після закінчення випробувального терміну (періоду посиленого 
контролю за працівником) оцінюють результати, за якими вирішують, 
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який обсяг конфіденційної інформації може бути доступним для ньо-
го. За підсумками такого контролю можливі три найбільш поширені 
ситуації:

1. Випробувальний термін пройдено успішно. Працівник зарекомен-
дував себе позитивно, продемонструвавши відмінні особисті й ділові 
якості. За час перевірок він не припускався істотних порушень дисциплі-
ни, дотримував усіх заходів захисту конфіденційної інформації. З таким 
працівником не повинно бути жодних проблем. Його можна допускати 
до роботи з конфіденційною комерційною інформацією будь-якого рівня 
секретності. Проте це не означає, що контроль збереження ним комерційної 
таємниці має бути повністю знятий. Можливо, з часом або під впливом 
обставин його хороші якості істотно зміняться не в кращий бік. Крім того, 
не можна повністю уникнути вірогідності того, що прийнятий працівник 
є “впровадженим агентом”, який вдало пройшов першу перевірку. Тому 
оперативний (повсякденний) контроль, хоча і менш інтенсивний, потрібно 
продовжити. Та й періодичні перевірки не будуть зайвими.

2. Протягом випробувального терміну працівник зарекомендував 
себе як хороший фахівець, але в нього виявлено певні вади. Він схиль-
ний до умисного або необережного розголошування конфіденційної 
інформації. Отже, за своїми психологічними і моральними якостями 
він може стати джерелом просочування конфіденційної інформації. 
Причини цього різні (наївність, балакучість, зловживання спиртними 
напоями тощо). Крім того, ця людина під час випробувального термі-
ну може припускатися порушень установленого режиму збереження 
конфіденційної інформації (порушення правил роботи із секретними 
документами, допуск на своє робоче місце сторонніх осіб). Отже, такий 
працівник потенційно небезпечний. Тому, залишаючи його на роботі, 
фірма робить це на свій страх і ризик. Якщо його професійні якості 
влаштовують її, то такий працівник має бути обмежений у допуску 
до конфіденційної інформації і перебувати під посиленим контролем.

3. Працівник зарекомендував себе негативно. Його професійні й 
особисті якості виявилися низькими. Він припускає істотних порушень 
дисципліни і розголошування конфіденційної інформації, що дає під-
стави з високою вірогідністю стверджувати, що надалі він може стати 
джерелом витоку комерційної таємниці підприємства. Не виключено, 
що цей працівник є впровадженим або завербованим конкурентами 
агентом. Від такої людини, звичайно, потрібно якомога швидше по-
збавитися, оскільки вона становить серйозну загрозу і може завдати 
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непоправного збитку підприємству. Як позбавитися – вирішує фірма, 
але в правових межах. У виняткових випадках таку людину можна 
використовувати для дезінформації, даючи йому свідомо помилкові 
або непотрібні дані. 

Зауважимо, що повністю керуватися тільки результатами попередньої 
перевірки і випробувального терміну недоцільно. По-перше, практично 
всі працівники знають, що спочатку вони перебуватимуть під особливим 
контролем. Тому протягом випробувального терміну прагнуть поводи-
тися позитивно, дотримуючись усіх інструкцій. По-друге, в початковий 
період новий працівник адаптується до нових умов. Він ще не знає про 
стосунки, що склалися у фірмі, правила й порядки, відчуває себе не-
впевнено і прагне справити приємне враження. Надалі після “освоєння” 
на новому місці його поведінка може кардинально змінитися. 

По-третє, попередня перевірка і випробувальні терміни можуть 
бути проведені неефективно, і людині з негативними якостями вдасться 
благополучно пройти контроль з добрим результатом.

По-четверте, як уже зазначалося, люди з часом можуть істотно 
змінитися, причому не завжди позитивно. Тому навіть бездоганний 
працівник з часом або під впливом обставин може перетворитися на 
“слабку ланку”.

Отже, персонал постійно має перебувати під пильним спостереженням 
і регулярно проходити спеціальні перевірки. Такі перевірки можуть про-
водити фахівці (працівники служби безпеки) або принаймні менеджери з 
персоналу чи експерти, що працюють за контрактом.

Перевірки можуть бути:
1) регулярними (проводяться за певним графіком, наприклад, пер-

шого числа кожного місяця, 15 числа кожного місяця);
2) оперативними (проводяться за ковзним графіком несподівано 

для тих, кого перевіряють, крім того, обов’язково проводяться 
в разі ЧП, розголошування інформації або виникнення підозр 
стосовно конкретних співробітників).

Бувають також перевірки: 
а)  гласна – дотримання інструкції, режиму зберігання, користу-

вання і знищення документації та джерел конфіденційної ін-
формації, обліку вхідної/вихідної кореспонденції і т.ін.;

б)  негласна – проводиться таємно від тих, кого перевіряють, праців-
никами СБ або спеціально залученими для цього особами. Такі 
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перевірки дають змогу отримати необхідний результат, оскільки 
особа, яку перевіряють, не підозрює про те, що перебуває під 
контролем, і поводиться розкуто й природно.

 Крім перевірок служба безпеки підприємства регулярно повинна 
здійснювати певні заходи щодо збирання інформації та перевірки пер-
соналу. Це зокрема:

1. Спостереження. За кожним працівником фірми ведуть спосте-
реження співробітники СБ. Вони регулярно збирають інформацію про 
нього, причому як у робочий час, так і під час відпочинку, на сумісних, 
святкових заходах та ін. Не варто обмежуватися тільки спостереженням 
за працівником усередині офісу. За потреби доцільно простежити, як він 
виконує свої обов’язки за межами фірми, чи не відхиляється від звичного 
маршруту, з ким зустрічається і т.ін. Незайвим буде також спостереження 
за ним у неробочий час, аби виявити його неблагонадійну поведінку та 
небажані контакти. 

2. Агентурна робота – явне і негласне збирання інформації серед 
найближчого оточення, співробітників, друзів, товаришів, знайомих, 
родичів. Інформацію, отриману від тих, з ким безпосередньо спілкується 
той, кого перевіряють, можна вважати високо-достовірною і цінною. 
При цьому джерело інформації (агент) може працювати за власним 
бажанням (з моральних міркувань), з примусу (наприклад, за прови-
ну), за певну винагороду, “втемну”, коли не підозрює про свою роль 
або спеціально впроваджений в оточення для збирання інформації. 
Але будь-яку отриману від агентури інформацію потрібно перевіряти 
ще раз, щоб уникнути дезінформації через помилку, невірогідність або 
зведення рахунків.

3. Провокації та спеціальні заходи, під час проведення яких здій-
снюється провокація тих, кого перевіряють, на розголошування кон-
фіденційної інформації. Способи провокацій різні – шантаж, підкуп, 
алкоголь, секс, дружні бесіди тощо. Крім того, можуть бути використані 
“оперативні пастки” (наприклад, “випадкове” розголошування інформа-
ції з подальшим контролем). Бажано використовувати для провокацій 
сторонніх осіб, з якими персонал підприємства не знайомий. У разі за-
лучення до провокації працівника СБ або іншого є висока вірогідність 
того, що той, кого перевіряють, здогадається про це і захід не дасть 
бажаного результату.

Отже, спеціально створена система контролю персоналу дасть 
змогу позбавитися неблагонадійних осіб вже на першому етапі, а в 
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разі успішного проведення попередньої перевірки виявити і вчасно 
нейтралізувати загрозу безпеці підприємства.

Звільнення. Жодне підприємство не може уникнути ротації персо-
налу. Одні працівники приходять на підприємство, інших доводиться 
з різних причин звільняти. Когось неминуче доведеться звільняти як 
такого, що не відповідає посаді або виконуваній професії, хтось захоче 
звільнитися за власним бажанням через особисті обставини, а деякі 
працівники можуть піти через те, що підприємство не в змозі задо-
вольнити їх потреби, що зросли. 

У будь-якому разі звільнення працівника – неприємна ситуація, 
котра, якщо не поставитися до неї з повною серйозністю, може оберну-
тися справжнім ЧП. Ось деякі негативні моменти, які може спричинити 
звільнення:

1. У зв’язку зі звільненням працівника тимчасово “оголяється” 
ділянка роботи, за яку він відповідав. Через це зазвичай доводиться 
задіювати інших працівників, даючи їм додаткове навантаження, що 
призводить до зниження ефективності роботи підприємства.

2. Виникає високий ризик того, що звільнений працівник може роз-
голосити конфіденційну інформацію, яка стала йому відома в процесі 
роботи. Якщо він перейде на роботу до конкурентів, це може завдати 
серйозного збитку підприємству.

3. Якщо керівництво не було заздалегідь готове до звільнення пра-
цівника, виникає термінова потреба в новому працівникові. На все 
потрібні додаткові витрати грошей і часу. Потрібно або звертатися 
в агентство з працевлаштування, або шукати працівника потрібної 
спеціальності самостійно. А на це не кожного керівника підприємства 
вистачить терпіння. Тому виникає високий ризик того, що кандидата 
на роботу відбиратимуть поспішно, без належної перевірки. Висока 
вірогідність того, що новий працівник буде недостатньо професійно 
підготовленим і за особистими якостями не відповідатиме вимогам. 
Цілком можливо також, що на місце, що звільнилося, терміново буде 
влаштований “по блату” хтось із родичів або приятелів співробітників 
підприємства. Може статися, що у такий спосіб на підприємство буде 
впроваджений агент конкурентів.

4. Новому співробітникові потрібен певний час на адаптацію в 
новому колективі. В цей час він особливо уразливий і ризикує через 
незнання припустити помилок, які можуть завдати шкоди підпри-
ємству.
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5. Ротація кадрів, особливо якщо вона перетворюється на так звану 
“текучку” (часту зміну працівників), завдає величезної шкоди іміджу фірми.

6. Звільнення працівника – це завжди проблема юридична. Тому, 
коли під час звільнення не були дотримані всі передбачені чинним тру-
довим законодавством формальності і працівник був звільнений, хоча 
й обґрунтовано, але з порушенням процедури, можна з упевненістю 
сказати, що проблеми зі звільненим працівником тільки починаються. 
За такої ситуації працівник має повне право звернутися до суду з ви-
могою про відновлення на роботі та виплату заробітної плати за час 
вимушеного прогулу, а так про відшкодування морального збитку. А 
тепер порахуємо, у що це виллється. Процедура розгляду справи в суді 
в наших умовах може тривати від одного до шести місяців у кращому 
разі, з урахуванням проходження всіх судових інстанцій. У разі ухва-
лення рішення не на вашу користь вам загрожує:

• відшкодування середньої заробітної плати за час вимушеного 
прогулу;

• моральний збиток (установлюється за рішенням судової інстан-
ції, і якщо працівник доведе, що унаслідок ваших незаконних 
дій він не зміг влаштуватися на іншу роботу і його діловій ре-
путації завдано моральної шкоди, розмір морального збитку 
може бути значним);

• відшкодування судових витрат, зокрема на адвоката (з ураху-
ванням складності справи і тривалості її розгляду в судових 
інстанціях від – $50 до 250).

Таким чином, підприємству буде завдано збитку відразу в кількох 
напрямах:

1) просочування конфіденційної інформації;
2) матеріальні втрати (судові витрати, оплата адвоката, можливі 

штрафи й виплати);
3) серйозний збиток іміджу підприємства, пов’язаний із привер-

ненням уваги до судового процесу;
4) втрата часу (а час, як відомо, – гроші) на судові розгляди.
До речі, трохи відволікаючись від теми, зазначимо, що є чис-ленні 

приклади, коли керівництво підприємства, займаючись тільки судовими 
розглядами із звільненими працівниками, зазнавало колосальних збитків 
через неможливість займатися прямою комерційною діяльністю. Отже, 
до цього питання варто поставитися максимально серйозно.

Розглянемо, до яких дій для збереження комерційної таємниці мають 
вдатися відповідальні за безпеку особи:
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Звільнення за власним бажанням:
1. З’ясувати причини звільнення. Це важливо, оскільки іноді може 

допомогти визначити, які недоліки в діяльності підприємства заважають 
його ефективнішій і продуктивнішій роботі. Зазвичай причини звіль-
нення за власним бажанням зазначаються у заяві працівника. Проте 
далеко не завжди можна виразити реальні причини його в казенних 
зворотах. Тому, якщо причини звільнення видаються непереконливи-
ми або сумнівними, слід з’ясувати їх під час ненав’язливої бесіди з 
працівником, що звільняється.

2. З’ясувати майбутнє місце роботи. Це не завжди вдається визна-
чити, оскільки працівники зазвичай не хочуть розкривати своє майбутнє 
місце роботи. І все ж слід дізнатися про це для того, щоб убезпечити 
себе від того, щоб звільнений працівник, влаштувавшись у конкурента, 
не розкрив інформації комерційного характеру, накопиченої ним за час 
роботи на підприємстві.

3. Виявити мотивацію працівника, його лояльність. При звільненні 
слід дізнатися, чи не озлоблений він на підприємство або на вас осо-
бисто, чи не затаїв на підприємство чи на когось із колишніх співро-
бітників образу. Озлоблена, негативно настроєна людина, напевно, 
побажає помститися і може стати джерелом просочування комерційної 
інформації або розповсюдження недостовірної інформації про підпри-
ємство через негативне ставлення до неї.

4. Виявити обсяг відомої йому інформації (особливо конфі-
денційної). Це неважко встановити, якщо за працівником під час його 
роботи на підприємстві здійснювався оперативний контроль. Така 
інформація має міститися в особистій справі кожного працівника. 
Якщо під час роботи не було дотримано процедури, потрібно опера-
тивно з’ясувати, з якими документами працював співробітник, з ким 
із партнерів, клієнтів спілкувався, під час вирішення яких питань був 
присутній. Якщо цього не зробити, результати дуже швидко дадуться 
взнаки.

5. Установити можливі ризики загрози розголошуванню інфор-
мації і вжити заходів щодо їх нейтралізації. Якщо існує потенційна 
небезпека розголошення інформації (а вона існує практично завжди), 
слід її нейтралізувати. Краще за все розробити план заходів на випадок 
розголошення секретів підприємства. Крім того, бажано поміняти коди 
доступу, комп’ютерні паролі, ключі криптозахисту, які були відомі тому, 
хто звільняється.
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6. Перевірити, щоб той, хто звільняється, здав усі джерела конфі-
денційної інформації, що були в нього. Це стосується насамперед до-
кументів, чернеток, креслень, дослідних зразків, комп’ютерних програм 
тощо. Потрібно також перевірити, чи не було у відділі чи підрозділі, де 
працював службовець, що звільняється, пропаж чи втрат документів з 
важливою комерційною інформацією, зразків готової продукції, ключів 
від кабінетів і сейфів та інших предметів, що мають конфіденційний 
характер. У разі виявлення цих фактів потрібно провести ретельне 
внутрішнє розслідування і визначити винних та частку джерел конфі-
денційної інформації.

7. Провести спеціальний інструктаж з працівником, що звільняється, 
про нерозголошення конфіденційної інформації, взяти підписку про не-
розголошення. Цей інструктаж має проводити особа, відповідальна за 
збереження комерційної таємниці на підприємстві. Під час такого інструк-
тажу працівникові нагадують положення про захист комерційної таємниці, 
роз’яснюють, що в разі недотримання цих положень підприємство може 
зазнати матеріального збитку. Після оголошення інструкції з працівни-
ка беруть письмове зобов’язання про нерозголошення і повідомляють 
йому, що в разі його порушення він нестиме юридичну відповідальність. 
Доцільно також зробити наголос на моральній стороні цього питання, 
звертаючись до порядності й чесності того, хто звільняється. Ще одним 
серйозним аргументом на користь збереження працівником конфіденційної 
інформації може бути факт, що той, хто видає секрети колишнього місця 
роботи, створює собі негативну репутацію. Адже зрозуміло, що, зрадивши 
один раз, він з легкістю вчинить так знову. Отже, на новому місці роботи 
така балакучість може викликати обгрунтовану підозру.

За можливості потрібно відстежити подальшу долю працівника, 
періодично спілкуватися з ним на дружній основі. Краще провести 
негласну його перевірку на предмет стійкості до розголошування кон-
фіденційної інформації. У європейських фірмах широко застосовується 
такий спосіб, коли звільненого працівника просять у письмовій формі 
викласти всі його зауваження, претензії і пропозиції щодо роботи під-
приємства. Іноді за це навіть пропонують додаткову винагороду. Отри-
мана таким чином інформація є особливо цінною, ті, хто звільняється, 
можуть чесно звернути увагу на аспекти, про які ті, що працюють, 
бояться або соромляться висловлюватися. Отримана таким чином ін-
формація, якщо її правильно використовувати, може бути корисною 
для підприємства.
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Головне – запобігти негативному настрою, озлобленості на фірму 
і бажання помститися. Вельми поширеною на більшості підприємств 
є ситуація, коли до того, хто звільняється, різко змінюється ставлен-
ня з боку керівництва і співробітників. Ще вчора він був незамінним 
працівником, якого всі любили й поважали, а сьогодні він ворог номер 
один, який своєю заявою “глибоко образив” усіх. Тому намагайтеся не 
створювати різних перешкод звільненню працівника. Бюрократизм, 
причіпки та необгрунтовані претензії характеризують вас далеко не з 
кращого боку. І в жодному разі не можна затримувати виплату йому ви-
нагороди або під різними приводами зменшувати її суму, оскільки саме 
цей чинник може найбільше вплинути на його настрій. Деякі ваші дії 
(наприклад, затримання видачі трудової книжки) можуть порушувати 
чинне законодавство, а отже, коли працівник звернеться до суду, то 
підприємству буде завдано збитку, про який ішлося вище.

Не дозволяйте собі ображати особу, що звільняється, висловлю-
ватися в грубій формі про її особисті й ділові якості, погрожувати їй 
надалі розправою або створенням проблем, давати необгрунтовані 
негативні рекомендації тощо. Зауважимо, що за своєю ініціативою 
звільняються здебільшого кращі працівники. Причому більшість їх 
ставиться до підприємства позитивно або принаймні нейтрально. А ви 
своєю поведінкою можете зробити з цієї людини ворога, озлобленого 
на фірму та її керівників. Через те ця людина, по-перше, почне поши-
рювати негативну інформацію про фірму. По-друге, дружні взаємини 
з людиною, яка у вас працювала, можуть бути корисними. Та й ви за 
нагоди зможете підкреслити, що виховали хорошого фахівця.

Звільнення з ініціативи адміністрації. Набагато складнішою є си-
туація, коли звільнення відбувається з вашої ініціативи. Адже в цьому 
разі спочатку закладається негативна ситуація з високою вірогідністю 
виникнення конфліктів, і тому природно, що говорити про подальшу 
лояльність людини, що звільняється, практично не доводиться. І все ж 
зупинімося докладніше на тому, які дії слід вчинити. Почнемо з того, 
що іноді навіть найгіршого працівника не так просто звільнити. У від-
повідних статтях Кодексу законів про працю вичерпно перелічені при-
чини звільнення. І буде зовсім непросто довести, що ваші аргументи є 
достатньо вагомими для звільнення.

Ми не заглиблюватимемося і детально не розписуватимемо кожну під-
ставу для звільнення працівника з ініціативи адміністрації. Кожна підстава 
має свої особливості. На підприємстві має бути юрисконсульт, завідувач 
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відділу персоналу, які відповідальні за правильне звільнення працівників. 
Тому даємо лише загальні відомості про це.

У разі звільнення будь-якого працівника видають наказ (розпоря-
дження) адміністрації, у якому зазначають підстави звільнення згідно 
із законодавством про працю і з посиланням на відповідний пункт і 
статтю закону.

При звільненні працівника йому зобов’язані видати під розписку 
трудову книжку із занесенням до неї запису про причину звільнення. 
Це роблять у день звільнення. Якщо працівник відмовляється з якихось 
причин отримувати трудову книжку і не приходить за нею на підпри-
ємство, слід надіслати йому повідомлення рекомендованим листом або 
телеграмою про те, що він повинен забрати трудову книжку. Посилати 
саму трудову книжку рекомендованим листом не слід, оскільки в разі її 
втрати з якихось причин відповідальність буде покладена на вас. Якщо 
працівник відмовляється розписатися за отримання трудової книжки, 
складають акт.

У разі звільнення працівника підприємство зобов’язане провести з 
ним повний остаточний розрахунок – виплатити йому всі належні йому 
суми. Цю виплату він також отримує в день звільнення.

Отже, вам вдалося дотримати необхідної юридичної процедури 
звільнення, і настав час подумати про безпеку фірми. Що для цього 
потрібно зробити?

1. Виявити обсяг відомої йому інформації (особливо конфі-
денційної). Насамперед потрібно ретельно простежити за тим, щоб 
звільнений працівник здав усі справи і передав відповідальній особі 
документи та інші матеріали, що містять комерційну таємницю. Якщо 
ж той, хто звільняється, повідомляє, що не може передати ці документи, 
бо втратив чи передав їх іншій особі або випадково знищив, – це три-
вожний сигнал для служби безпеки. Проведіть ретельне розслідування 
і будьте готові до просочування інформації.

2. Безпосередньо перед звільненням з колишнім працівником має по-
говорити хтось із керівництва фірми і служби безпеки. Під час бесіди 
потрібно спробувати налаштувати того, хто звільняється, на нейтральне 
ставлення до фірми, а якщо не вдається цього зробити, порадьте йому 
утриматися від негативних дій стосовно підприємства. При цьому 
не треба погрожувати йому фізичною розправою чи іншими проти-
законними діями. Головне – він має усвідомити, що коли він спробує 
помститися підприємству, його очікують серйозні неприємності. Тому 
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ОБОВ’ЯЗКОВО візьміть у нього підписку про нерозголошення комер-
ційної таємниці.

3. Якщо той, хто звільняється, мав допуск до секретної інформації, 
то потрібно провести її ревізію. За можливості змініть коди доступу, 
паролі й ключі до сховищ комерційної таємниці. Бажано переглянути 
режим безпеки й секретності та внести до нього деякі зміни. Адже лю-
дина, що звільнилася, могла знати про заходи безпеки, тому є ризик, що 
ця інформація стане відомою конкурентам і недругам. Краще заздалегідь 
спланувати свої подальші дії в подібній ситуації.

4. Установити, чи можливі негативні дії (погрози, шантаж, ди-
версія тощо) стосовно підприємства чи його співробітників з боку 
колишнього працівника. Якщо особисті якості працівника дають під-
стави припустити реальну загрозу помсти з його боку, слід розробити 
і провести заходи щодо нейтралізації загрози і дати йому зрозуміти, 
що за подібні дії він буде покараний.

5. Бажано встановити, з ким із співробітників той, що звіль-
няється, підтримував дружні стосунки. Ці працівники повинні пройти 
спеціальний інструктаж і перебувати під контролем, оскільки через них 
можливі просочування інформації або інші негативні дії проти фірми.

6. Провести бесіду з персоналом, під час якої пояснити йому причини 
звільнення колеги. Інакше серед персоналу через брак інформації можуть 
виникнути небажані домисли й версії. Він вважатиме, що адміністрація 
звільняє працівників без особливих причин або за незначну провину. Така 
ситуація формує негативну мотивацію і знижує лояльність працівників. 
Якщо персонал отримає від керівництва достовірну інформацію, то по-
дібної ситуації вдасться уникнути.

7. Обов’язково потрібно оповістити всіх співробітників фірми, а 
також партнерів, постійних клієнтів та інших осіб, з якими вона під-
тримує тісні стосунки, про те, що працівника звільнено. Якщо цього не 
зробити, звільнений працівник може дістати доступ до конфіденційної 
інформації і матеріальних цінностей від осіб, які через незнання продо-
вжують вважати його працівником підприємства.

8. Потрібно відстежити подальшу долю звільненого працівника. 
Якщо він влаштується на роботу до конкурентів, слід провести заходи 
щодо запобігання можливому просочуванню конфіденційної інформа-
ції. Не варто спеціально поширювати про працівника негативні дані, 
дискредитувати його, “поливаючи брудом” бо ви, робитимете собі 
антирекламу. Якщо звернуться до фірми з проханням дати характе-
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ристику на її колишнього працівника, вона повинна дати об’єктивну 
інформацію без прикрашань.

9. Найголовніше – потрібно бути готовими до того, що звільнений 
працівник створить підприємству додаткові проблеми, але не слід 
своєю поведінкою провокувати його на негативні вчинки стосовно 
фірми або помсту. 

Навіть у разі звільнення працівника за якусь провину можна під-
тримувати з ним хороші стосунки, отримуючи від нього важливу ін-
формацію або послуги.

Процеси. Встановіть систему обмежень на використання відкри-
тих каналів зв’язку для передачі конфіденційної інформації. Такими 
каналами є переговори з реальними і потенційними партнерами, ді-
лове листування, надання документації компаньйонам і контрольним 
органам, реклама, спілкування з представниками преси, державних 
органів, громадських організацій.

Потрібно охороняти від можливого підслуховування або сканування 
свої телефони, факси, комп’ютери, офіси, автомобілі, квартири. Викорис-
товуйте апаратуру зв’язку (ЗАС), що засекречує, генератори перешкод, 
прилади для виявлення “жучків” і сканувальних пристроїв, застосовуй-
те умовні кодові позначення. Якою б технічно складною не здавалася 
“кругова оборона” проти електронної “зарази”, за нинішніх умов якраз 
складності, зрештою, може і не вистачити. 

Вироби. Потрібно організувати надійний облік усіх товарів, про-
мислових і експериментальних зразків, відомості про які не повинні 
стати надбанням конкурентів. Охороняти перелічені вироби слід на 
всіх етапах їх “руху” усередині фірми (придбання, виготовлення, ви-
пробування чи перевірка якості, транспортування, зберігання, експлу-
атація, ремонт).

Основні методи захисту інформації технічними засобами. Загалом 
технічними засобами захист інформації забезпечують, коли:

• джерело і носій інформації локалізовані в межах об’єкта захисту 
і містять механічні перешкоди від контакту з ними зловмисника 
чи дистанційного впливу на них полів його технічних засобів 
добування інформації;

• співвідношення енергії носія і перешкод на виході приймача 
каналу витоку таке, що зловмисникові не вдасться зняти з носія 
інформацію належної якості;

• зловмисник не може знайти джерело чи носій інформації;
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• замість справжньої зловмисник приймає несправжню інформа-
цію, котру він оцінює як справжню.

Ці варіанти реалізують такими методами захисту:
• запобігання безпосередньому проникненню зловмисника до 

джерел інформації за допомогою інженерних конструкцій і тех-
нічних засобів охорони;

• приховування достовірної інформації;
• “підсунення” зловмисникові неправдивої інформації.
Застосування інженерних конструкцій і охорона – найбільш давній 

метод захисту людей і матеріальних цінностей. Способи захисту на осно-
ві інженерних конструкцій у поєднанні з технічними засобами охорони 
також поширені. Разом вони утворюють так званий фізичний захист. 
Але цей термін не можна вважати вдалим, оскільки інші методи захисту 
інформації за допомогою технічних засобів також ґрунтуються на за-
конах фізики. З огляду на те, що основу розглянутого методу становлять 
інженерні конструкції і технічні засоби охорони, доцільно визначити 
його як інженерний захист і технічна охорона об’єктів (ІЗТОО).

Основним завданням ІЗТОО є запобігання безпосередньому кон-
такту зловмисника чи сил природи з об’єктами захисту – люди і ма-
теріальні цінності, носії інформації, локалізовані в просторі. До носіїв 
інформації належать папір, машинні носії, фото- й кіноплівка, про-
дукція, матеріали, тобто все, що має розміри й вагу. Носії інформації у 
вигляді електромагнітних та акустичних полів, електричного струму не 
мають чітких меж, і для захисту інформації на них методи інженерного 
захисту неприйнятні (поле з інформацією, наприклад, не можна збе-
рігати в сейфі). Для захисту інформації на таких носіях застосовують 
методи приховування інформації.

Приховування інформації передбачає такі зміни структури й енергії 
носіїв, за яких зловмисник не може безпосередньо чи за допомогою 
технічних засобів виділити інформацію з якістю, достатньою для ви-
користання її у власних інтересах.

Розрізняють інформаційне й енергетичне приховування. Інформа-
ційного приховування досягають зміною чи створенням несправжньо-
го інформаційного портрета семантичного повідомлення, фізичного 
об’єкта чи сигналу. Інформаційним портретом можна назвати сукуп-
ність елементів і зв’язків між ними, що відображують зміст повідомлен-
ня (мовного чи цифрового), ознаки об’єкта чи сигналу. Елементами 
дискретного семантичного повідомлення, наприклад, є літери, цифри 
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чи інші знаки, а зв’язок між ними визначається їх послідовністю. Ін-
формаційними портретами об’єктів спостереження, сигналів і речовин 
є еталонні ознаки їх структури.

Можливі такі способи зміни інформаційного портрета:
• видалення частини елементів і зв’язків, що утворюють інфор-

маційний вузол (найбільш інформативну частину) портрета;
• зміна частини елементів інформаційного портрета при збере-

женні незмінності зв’язків між елементами, що залишилися;
• усунення зміни зв’язків між елементами інформаційного пор-

трета при збереженні їх кількості.
Зміну інформаційного портрета об’єкта зумовлює зміна зображення 

його зовнішнього вигляду (видових демаскувальних ознак), характерис-
тик випромінюваних ним полів чи електричних сигналів (ознак сигналів), 
структури і властивостей речовин. Ці зміни спрямовані на зближення 
структур об’єкта і навколишнього його фону.

В умовах ринку, коли виробник змушений рекламувати свій товар, 
найбільш доцільним способом інформаційного приховування є вилучення 
з реклами чи відкритих публікацій найбільш інформаційних зведень чи 
ознак – інформаційних вузлів, що містять таємницю, яка охороняється. 
До інформаційних вузлів належать принципово нові технічні, техноло-
гічні рішення й інші досягнення, що становлять ноу-хау. Вилучення з 
технічної документації інформаційних вузлів не дасть змоги конкуренту 
скористатися інформацією, що міститься в рекламі чи публікаціях. Цей 
спосіб дає змогу:

• зменшити обсяг інформації, що захищається, і тим самим спрос-
тити проблему захисту даних;

• використовувати в рекламі нової продукції відомості про неї, 
не боячись розголошення.

Інший метод інформаційного приховування полягає в транс-
формації вихідного інформаційного портрета в новий, який відпо-
відає несправжній інформації чи несправжній ознаковій структурі, 
і “нав’язуванні” нового портрета органу розвідки. Такий метод ще 
називається дезінформуванням.

Він є одним із найефективніших способів захисту інформації, 
оскільки:

• створює у власника інформації, яка має бути захищена, запас 
часу, зумовлений перевіркою з боку розвідки вірогідності отри-
маної інформації;
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• наслідки прийнятих конкурентом на основі удаваної інформації 
рішень можуть бути для нього гіршими порівняно з рішеннями, 
прийнятими за відсутності інформації, яку добувають.

Розрізняють такі способи дезінформування:
• заміна реквізитів інформаційних портретів, які мають бути 

захищені, у випадку, коли інформаційний портрет об’єкта за-
хисту схожий на інформаційні портрети інших “відкритих” 
об’єктів і не має специфічних інформативних ознак. При цьому 
обмежуються розробленням і підтримкою версії про інший 
об’єкт, видаючи за його ознаки дані об’єкта, який потрібно 
захищати. Наприклад, нині велика увага приділяється про-
дукції подвійного застосування: військового і цивільного. По-
ширення інформації про виробництво продукції цивільного 
використання є надійним прикриттям для продукції військо-
вого призначення;

• підтримка версії з ознаками, запозиченими з різних інфор-
маційних портретів реальних об’єктів. Застосовують, коли ор-
ганізація одночасно виконує кілька закритих тем. Використову-
ючи різні ознаки, що стосуються певних тем, можна нав’язати 
протилежній стороні неправильне уявлення про роботи, що 
ведуться, без імітації додаткових ознак;

• поєднання справжніх і несправжніх ознак, причому останніми 
заміняють незначну, але найбільш цінну інформацію, що сто-
сується об’єкта, який підлягає захисту;

• зміна тільки інформаційних вузлів зі збереженням незмінною 
іншої частини інформаційного портрета.

Використовують переважно різні комбінації цих варіантів.
Іншим ефективним методом є енергетичне приховування ін-

формації. Воно полягає в застосуванні способів і засобів захисту 
інформації, що запобігають виконанню енергетичної умови розвід-
увального контакту або утруднюють його.

Енергетичного приховування досягають зменшенням потуж-
ності сигналів, тобто носіїв (електромагнітного або акустичного 
полів і електричного струму) інформації і створенням перешкод. 
Зменшити відношення сигнал/перешкода (слово “потужність”, як 
правило, опускається) можна двома методами: зниженням потуж-
ності сигналу або збільшенням потужності перешкоди на вході 
приймача.
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Для конкретних видів інформації і модуляції сигналу існують гра-
ничні значення відношення сигнал/перешкода, нижче яких забезпечу-
ється енергетичне приховування інформації.

Необхідність і ефективність інженерного захисту і технічної охоро-
ни підтверджується статистикою, за якою понад 50% вторгнень відбу-
вається на комерційні об’єкти з вільним доступом персоналу і клієнтів і 
тільки 5% – на об’єкти з посиленим режимом охорони, із застосуванням 
спеціально навченого персоналу і складних технічних систем охорони.

запитання для самоконтролю
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КОНТРОЛьНІ ЗАПИТАННя

1. У чому сутність і значення комерційної інформації?
2. Що належить до категорії ділової інформації?
3. Як виявляються втрати підприємства через недотримання умов 

конфіденційності?
4. Що таке комерційна таємниця?
5. Що належить до майнових прав інтелектуальної власності на комерційну 

таємницю?
6. Яким є механізм визначення переліку інформації, що становить 

комерційну таємницю?
7. Що належить до відомостей наукового характеру?
8. Що належить до відомостей технологічного характеру?
9. Що належить до відомостей ділового характеру?
10. Якими є методи викрадення таємниць фірм?
11. Що таке недобросовісна конкуренція і в чому вона проявляється?
12. Які є форми недобросовісної конкуренції?
13. Які є способи недобросовісного добування інформації?
14. Що Ви розумієте під незаконним використанням відомостей, що ста-

новлять комерційну таємницю?
15. Які є форми і методи економічного шпигунства?
16. Яким є правові аспекти комерційної таємниці?
17. Що таке економічне шпигунство?
18. Які Ви знаєте канали витоку інформації?
19. Як здійснюється охорона таємниць підприємства?
20. Як здійснюється контроль над діяльністю персоналу з метою 

запобігання розголошенню комерційної таємниці підприємства?

ТЕСТИ

1. Інформація, що містить відомості про фінансово-економічне ста-
новище підприємства (бухгалтерська звітність), кредити і бан-
ківські операції; про укладені договори, контрагентів, структуру 
капіталів і плани інвестицій, стратегічні плани маркетингу, аналіз 
конкурентоспроможності власної продукції, клієнтів; плани ви-
робничого розвитку, ділове листування – це:

а) комерційна таємниця;
б) особиста таємниця;
в) ділова таємниця;
г) вірні відповіді а, б, в.
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2. Протиправне заволодіння комерційними засобами конкурента 
заради власних вигод – це:

а) “шпигунство”;
б) “бандитизм”;
в) “крадіжка”;
г) “злочин”.

3. Один із видів шпигунства з метою добування законними і незакон-
ними методами у конкуруючих фірм (монополій, а також партій, 
фізичних або юридичних осіб, правоохоронних органів і т. ін.) 
відомостей або інформації з наукових досліджень, виробництва 
продукції після застосування найбільш перспективної технології, 
а також персональних даних з метою використання їх у конку-
рентні боротьбі або навіть з корисливою метою – це:

а) товарне;
б) промислове;
в) виробниче;
г) вірна відповідь відсутня.

4. Проведення в спеціальних лабораторіях аналізу продукції конку-
рентів для визначення можливих нововведень і таємниць техно-
логії виготовлення – це:

а) “зворотній механізм”;
б) “зворотній інжиніринг”;
в) “ноу-хау”;
г) вірна відповідь відсутня.

5. Правова інформаційна система – це:
а)  відомості про чинне законодавство, що регулює й охороняє діяльність 

підприємницьких (комерційних) структур;
б) відомості про стан економічної системи;
в)  відомості про способи, сили і засоби гарантування безпеки 

підприємницької інформації від доступу третіх осіб;
г) вірна відповідь відсутня.

6. Відомості про стан економічної системи; чинники, які позитивно 
чи негативно впливають на сферу господарювання і комерції, 
в якій діє підприємець – це:

а) спеціально-оперативна інформаційна система;
б) правова інформаційна система;
в) підприємницька (комерційна) інформаційна система;
г) вірна відповідь відсутня.

тЕсти
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7. Відомості про способи, сили і засоби гарантування безпеки підпри-
ємницької інформації від доступу третіх осіб – це:

а) спеціально-оперативна інформаційна система;
б) відомості про стан економічної системи;
в)  відомості про чинне законодавство, що регулює й охороняє діяльність 

підприємницьких (комерційних) структур;
г) вірна відповідь відсутня.

8. Одна із видів інформації, що використовується у підприємницькій 
діяльності, до якої відносять: інформацію про технологію і спосіб 
виробництва, технічні відкриття і винаходи; “ноу-хау”, програмне 
забезпечення, тощо – це:

а) комерційна;
б) промислова;
в) товарна;
г) вірна відповідь відсутня.

9. Незамінна інформація, наявність якої стратегічно необхідна для 
функціонування підприємства. Витік цієї інформації ставить під 
загрозу само функціонування організації (підприємства) – це:

а) життєво важлива;
б) важлива;
в) корисна;
г) неістотна.

10. Інформація, процес ліквідації наслідків витоку якої складний або 
пов’язаний з великими витратами – це:

а) корисна;
б) важлива;
в) неістотна;
г) життєво важлива.

11. Інформація, витік якої завдає матеріальної шкоди підприємству, 
однак воно може ефективно функціонувати й у разі витоку цієї 
інформації – це:

а) корисна;
б) важлива;
в) неістотна;
г) життєво важлива.

12. Інформація, витік якої не завдає матеріального збитку підпри-
ємству і не впливає на його функціонування – це:

а) неістотна;
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б) життєво важлива;
в) важлива;
г) корисна.

13. Інформація обмеженого доступу встановлюється для:
а) відкритого користування будь-яким споживачем у будь-якій формі;
б) працівників фірми (або керівників) фірми;
в)  органів, що мають відповідні законодавчо встановлені права (міліція, 

прокуратура, податкова міліція);
г) вірна відповідь відсутня.

14. Документована (тобто зафіксована на матеріальному носієві і 
з реквізитами, що дають змогу ідентифікувати її) інформація, 
доступ до якої обмежується відповідно до законодавства Укра-
їни – це:

а) конфіденційна;
б) комерційна таємниця підприємства;
в) особливо важлива;
г) вірна відповідь відсутня.

15. Один із видів інформації, що використовується у підприємницькій 
діяльності. До неї відносять: умови контрактів, дані про поста-
чальників і покупців, інформацію про переговори, маркетингові 
дослідження, розміри знижок:

а) комерційна;
б) промислова;
в) технічна 
г) вірна відповідь відсутня.

16. До комерційної таємниці дозволяється доступ:
а) з дозволу керівника підприємства;
б) без обмежень;
в)  з дозволу керівника підприємства у випадках передбачених законо-

давством;
г) без обмежень.

17. Структура комерційної таємниці на підприємствах визначається 
способами:

а) тотальним і аналітичним;
б) плагіаторським і експертним;
в) аналітичним і розвідувальним;
г) вірні відповіді а і б.

тЕсти
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18. До складу комісії, що визначає перелік відомостей, що становлять 
комерційну таємницю бажано вводити:

а) фінансового менеджера;
б) керівника фірми;
в)  фахівця з питань зв’язків з іншими підприємствами, а також з укладання 

контрактів і договорів;
г) вірні відповіді а і в;
д) усі відповіді правильні.

19. Недобросовісна конкуренція може відбуватися з використанням 
таких засобів і методів:

а) недобросовісних, нецивілізованих, незаконних;
б) непередбачених, недобросовісних;
в) тотальними, аналітичними, плагіаторськими;
г) тотальними, нецивілізованими, незаконними.

20. До відомостей ділового характеру відносять:
а) нові методи організації праці та виробництва;
б) описи технологічних процесів;
в) огляди ринку, маркетингові дослідження;
г) конструкторська документація, схеми, записи.

21. За порушення правил роботи з інформацією, яка має обмежений 
доступ працівники несуть відповідальність:

а) дисциплінарну і матеріальну;
б) цивільну та адміністративну;
в) кримінальну;
г) всі відповіді вірні.

22. Добування законним і незаконним шляхом у конкуруючих фірм 
відомостей чи інформації з галузі наукових досліджень, виробни-
цтва продукції з метою їх використання у конкурентній боротьбі 
або навіть у корисливих цілях – це:

а) промислове шпигунство;
б) економічне шпигунство;
в) підприємницьке шпигунство;
г) вірні відповіді б і в.

23. До ознак промислового шпигунства належить:
а) суб’єкт, предмет;
б) виконувач, адресат;
в) спосіб, адресат;
г) вірні відповіді а і в.
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24. Легальними джерелами отримання інформації є:
а)  усні виступи працівників підприємства на різних конференціях, 

семінарах;
б) безконтактне підключення до телефонної лінії;
в) дані товарних і фондових бірж;
г)  підключення спеціальних апаратних засобів, що забезпечують доступ 

до інформації;
д) вірні відповіді а і в.

25. “Зворотній інжиніринг” – це:
а) незаконний метод отримання інформації;
б) законний метод отримання інформації;
в) метод економічного шпигунства;
г) вірна відповідь відсутня.

26. Максимальна відстань ведення розвідки з використанням лазер-
них акустичних систем, які знімають інформацію з внутрішнього 
скла, в умовах міста сягає:

а) 20–30 м.;
б) 150–200 м.;
в) 50–100 м.;
г) 70–90 м.

27.  Проведення в спеціальних лабораторіях аналізу продукції кон-
курентів для визначення можливих нововведень і таємниць тех-
нології виготовлення – це:

а) промислове шпигунство;
б) економічне шпигунство;
в) “зворотний інжиніринг”;
г) науково-технічне шпигунство.
28. Інформація, що становить комерційну таємницю регламентується:
а) Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”;
б) Господарським кодексом України;
в) Закону України “Про шпигунство”;
г) Закону України “Про захист прав споживачів”.

29. Під каналами витоку інформації слід розуміти:
а)  активні дії, спрямовані на збирання або розкладання цінної інформації, 

закритої для сторонніх осіб;
б)  протиправне заволодіння комерційними засобами конкурента заради 

власних вигод;
в)  джерела інформації, середовища розповсюдження сигналів та апаратуру 

знаття і запису інформації;

тЕсти
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г) вірна відповідь відсутня.

30. Способами вчинення незаконного добування інформації можуть 
бути:

а) незаконне дослідження носіїв опосередкованої інформації;
б) оголошення про наявні вакансії, конкурси на заміщення посад;
в) відкриті публікації підприємства та його окремих працівників;
г) вірна відповідь відсутня.

31. Аналіз ризиків дає можливість:
а) досліджувати ринки збуту;
б) провести маркетинговий аналіз ринку;
в) виявити всі реальні загрози інформаційній безпеці об’єкта;
г) виявити всі потенційні загрози інформаційній безпеці об’єкта.

32. Проведення “зворотного інжинірингу” не може здійснюватися:
а)  фахівцями, які раніше працювали на підприємстві, яке виробляло 

досліджувану продукцію;
б)  фахівцями, які працюють на підприємстві, яке здійснює “зворотній 

інжиніринг”;
в) іноземними фахівцями;
г) вірна відповідь відсутня.

33. За допомогою спрямованих мікрофонів можна перехоплювати 
розмову із виділених приміщень за наявності в них вікон в умовах 
міста на відстані:

а) близько 100 м;
б) близько 50 м;
в) близько 30 м;
г) близько 35 м.
34. До комерційної таємниці відносять:
а) аналіз конкурентоспроможність продукції, що випускається;
б) приблизний час виходу на ринок;
в) розмір прибутку і рівень собівартості продукції;
г) всі відповіді вірні.

35. План розвитку підприємства та його інвестицій відносять до ві-
домостей:

а) ділового характеру;
б) технологічного характеру;
в) наукового характеру;
г) вірна відповідь відсутня.

тЕма 4. нЕдобросовісна конкурЕнЦія і захист комЕрЦійної таємниЦі



445Економічна бЕзпЕка підприємств

36. Найбільш вірогідними каналами просочування інформації фа-
хівці вважають:

а) проведення переговорів;
б) спільну діяльність з іншими фірмами;
в) рекламу, публікації, інтерв’ю для преси;
г) усі відповіді вірні.

37. Джерелами витоку комерційної таємниці можуть бути:
а) документація;
б) персонал підприємства;
в) вироблена продукція або надані послуги;
г) усі відповіді вірні.

38. Секретним документам привласнюють гриф:
а) “комерційна таємниця”, “таємно”;
б) “секретно”, “надзвичайно секретно”;
в) “для службового користування”;
г) нема правильної відповіді.

39. Документам службового користування привласнюють гриф:
а) “таємно”;
б) “для службового користування”;
в) “надзвичайно секретно”;
г) “цілком таємно”.

40. Найуразливішим джерелом витоку конфіденційної інформації є:
а) документи;
б) люди;
в) реклама;
г) проведення переговорів.

41. З поділу інформації за рівнями доступу персонал можна поділити на:
а) спеціалісти, фахівці, допоміжні робітники;
б) керівники, фахівці, урядовці;
в) менеджери, спеціалісти, робітники;
в) керівники, фахівці, обслуговуючий персонал.

42. Основні методи набору персоналу:
а) підбір персоналу через кадрові агентства;
б) оголошення в газетах;
в) залучення із внутрішніх джерел;
г) усі відповіді вірні.

тЕсти
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43. Перевірки можуть бути:
а) регулярними і оперативними;
б) гласні і негласні;
в) камеральні і тематичні;
г) вірні відповіді а і б.

44. Агентурна робота – це:
а)  явне і негласне збирання інформації серед найближчого оточення, 

співробітників, друзів, товаришів, з ким безпосередньо спілкується 
той, кого перевіряють;

б)  спостереження служби безпеки за кожним працівником як у робочий 
час так і під час відпочинку;

в)  спеціальні заходи, під час яких здійснюється провокація тих, кого 
перевіряють;

г) вірна відповідь відсутня.

45. Спостереження – це:
а) перевірка яка проводиться таємно від тих, кого перевіряють працівники СБ;
б)  збирання інформації про кожного працівника як у робочий час так і 

під час відпочинку;
в) вірні відповіді а і б;
г) перевірка, яка проводиться за змінним графіком, несподівано.

46. Негласна перевірка проводиться:
а) регулярно за певним графіком;
б) проводиться за змінним графіком, несподівано для тих, кого перевіряють;
в)  проводиться таємно від тих, кого перевіряють працівники служби безпеки;
г) проводиться відкрито.

47. Основні методи захисту інформації технічними засобами:
а) “підсунення” зловмиснику неправдивої інформації;
б) приховування достовірної інформації;
в)  запобігання проникненню зловмисника до джерел інформації за допо-

могою інженерних конструкцій;
г) усі відповіді вірні.

48. Основним завданням ІЗТОО (інженерний захисті технічна охо-
рона об’єктів) є:

а) приховування достовірної інформації;
б) запобігання безпосередньому контакту зловмисника з об’єктами захисту;
в) підсунення зловмисникові неправдивої інформації;
г) усі відповіді вірні.
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49. Методи приховування інформації:
а) рекурсивний;
б) аналітичний та інформаційний;
в) інформаційний та енергетичний;
г) вірна відповідь відсутня.

50. Способи дезінформування:
а) заміна реквізитів інформаційних портретів, які мають бути захищені;
б) поєднання справжніх і несправжніх ознак;
в)  зміна тільки інформаційних вузлів із збереженням незмінною іншої 

частини інформаційного портрета;
г) усі відповіді вірні.

51. Напрямами проведення соціально-психологічних заходів захисту є:
а) правильний підбір і розстановка персоналу;
б) використання матеріальних і моральних стимулів;
в) організація спеціального діловодства;
г) вірні відповіді а і б.

52. До адміністративно-організаційних заходів відноситься:
а)  оптимальне обмеження кількості осіб, що мають доступ до комерційних 

таємниць фірми;
б) наявність охорони на всіх об’єктах фірми;
в) організація спеціального діловодства;
г) усі відповіді вірні.

53. Документи, які не містять комерційної таємниці:
а) засновницькі документи;
б) документи, що засвідчують платоспроможність фірми;
в) банківські рахунки;
г) вірні відповіді а і б.

54. Правила обережності під час роботи з документами:
а) не можна залишати документи на робочому місці без нагляду;
б) не треба робити непотрібних копій;
в) чернетки таємних документів знищувати;
г) усі відповіді вірні.

55. На думку зарубіжних фахівців, вірогідність витоку відомостей, 
які становлять комерційну таємницю, при проведенні таких дій 
як шантаж, підкуп, переманювання працівників, впровадження 
своїх агентів становить:

А) 43 %;

тЕсти
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б) 25 %;
в) 80 %;
г) 10 %.

К р о с в о р д 
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По вертикалі. 1. Об’єкт посягань у недобросовісній конкуренції. 2. Спосіб 
визначення поняття “комерційна таємниця”. 3. Форма економічного шпигун-
ства. 4. Ознака промислового шпигунства. 5. Предмет посягання у промис-
ловому шпигунстві. 6. Передача неправдивої інформації.

По горизонталі. 1. Документована інформація, доступ до якої обмеж-
ується відповідно до законодавства України. 2. Протилежне поняття чесній 
конкуренції. 3. Дії, спрямовані на збирання або розкрадання цінної інформації, 
закритої для доступу сторонніх осіб. 4. Канал витоку інформації. Що перед-
бачає витік інформації за рахунок слабкої акустичної ізоляції.

Д а т и  в и з н а ч е н н я  т е р м і н а м  і  п о н я т т я м :

Комерційна інформація – це …
Конфіденційна інформація – це …
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Комерційна таємниця підприємства – це …
Економічне шпигунство – це …
Промислове (комерційне) шпигунство – це …
Шпигунство – це …
Зворотній інжиніринг – це …
Канали витоку інформації – це …

ЗАВДАННя 

1. Визначити та проаналізувати які способи для захисту наведених нижче 
видів комерційної таємниці найдоцільніше використовувати. І як відсутність 
збереження цих даних комерційної таємниці може вплинути на стан та ді-
яльність підприємства?

Види комерційної таємниці:
1. Відомості про структуру виробництва, виробничі потужності, типи 

і розміщення устаткування, запаси сировини, матеріалів, комплектуючих, 
готової продукції 

2. Відомості про застосовувані оригінальні методи управління виробни-
цтвом; про підготовку, прийняття і виконання окремих рішень керівництва 
підприємства з комерційних, організаційних, виробничих, науково-технічних 
і інших питаннях.

3. Відомості про плани або розширення (згортання) виробництва різних 
видів продукції і їхніх техніко-економічних обґрунтувань; відомості про плани 
закупівель, продажу та інвестицій.

4. Відомості про факти проведення, цілі, предмети і результати нарад і 
засідань органів управління підприємством.

5. Відомості про баланси підприємства; відомості, що містяться в бух-
галтерських книгах управління; відомості про кругообіг коштів; відомості 
про фінансові операції, відомості про стан банківських рахунків, виробничі 
операції, відомості про рівень доходів підприємства, відомості про стан за-
боргованості перед кредиторами.

6. Відомості про застосований підприємством оригінальний метод ви-
вчення ринку, відомості про результати вивчення ринку, відомості про ринкову 
стратегію підприємства, відомості про застосований підприємством оригі-
нальний метод здійснення продажів, відомості про ефективність комерційної 
діяльності підприємства.

7. Систематизовані відомості про вітчизняних та іноземних замовників, 
підрядників, постачальників, споживачів, покупців, спонсорів, посередників, 
а також про інші ділові відносини підприємства, про його конкурентів, що 
не містяться у відкритих джерелах.

завдання
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8. Відомості про підготовку і результати проведення переговорів з ді-
ловими партнерами.

9. Відомості, умови конфіденційності яких зазначено в договорах, контр-
актах, угодах тощо.

10. Відомості про методи розрахунку, структури і рівня ціни на продукцію 
і розміри знижок.

11. Відомості про підготовку до торгів, аукціонів і їх результати.
12. Відомості про цілі, завдання, програми перспективних наукових до-

сліджень; ключові ідеї науково-дослідних робіт; точні значення, конструктивні 
характеристики створюваних виробів і оптимальних параметрів розроблюваних 
технологічних процесів (розміри, вага, конфігурація, температура, тиск тощо); 
аналітичні і графічні залежності, що відображають знайдені закономірності; 
дані про умови експериментів і устаткування, на якому вони здійснюються; 
відомості про матеріали, з яких виготовлені окремі деталі методи захисту від 
підробки товарних знаків.

13. Відомості про особливості використання і розроблення технологій, 
специфіка їх застосування.

14. Відомості про порядок і стан організації захисту комерційної таємниці; 
відомості про порядок і стан охорони, пропускний режим, системи сигналі-
зації; відомості, що складають комерційну таємницю підприємств-партнерів 
і передані на довірчій основі.

2. Відповідно до запропонованих варіантів підприємств визначити які 
види комерційної таємниці можуть існувати на підприємстві і як здійснювати 
їхній захист:

Підприємства:
Будівельне підприємство 
Конструкторське бюро 
Банк 
Консалтингова компанія 
Лізингова компанія 
Парфумерна фабрика 
Рекламне агентство 
Школа вивчення іноземних мов 
Фондова біржа 
Клініка стоматологічна 
Туристична агенція 
Керамічний завод 
Комп’ютерна фірма 
Меблева фабрика 
Фірма по виготовленню метало-пластикових вікон.
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ТЕМА 5 

ДІЛОВА (КОРПОРАТИВНА) РОЗВІДКА

Основні терміни  і визначення
Ділова (корпоративна) розвідка – аналітичний процес, який пе-

ретворює розрізнені дані про бізнес (виробництво, збут, комерцію чи 
надання послуг) на потрібну, точну й придатну інформацію про стан 
фінансово-господарської діяльності.

Економічна розвідка – сукупність заходів, які організують і прово-
дять державні та приватні структури країн з метою добування, збирання 
й вивчення розвідувальних відомостей з економічних та військово-
технічних питань. 

Експертна система –програма, що поводиться подібно експерту 
в деякій, зазвичай вузькій прикладній сфері. 

Загрози – будь-які дії, явища чи процеси, що можуть спричинити 
негативні наслідки для бізнесу.

Конкурентна розвідка – фактичне і досконале вивчення конкурен-
та, збирання інформації про маркетингові дослідження неосвоєного 
ринку з метою забезпечення безперебійного та процвітаючого бізнесу.

Ринкова складова корпоративної безпеки – механізм захисту 
від неефективно обраної моделі поведінки підприємства на ринку, 
можливих помилок у веденні постачально-збутової і цінової політики 
та стратегії, виготовлення неконкурентоспроможної продукції чи на-
дання послуг.

Розвідувальна діяльність – діяльність спеціальних органів дер-
жавної влади, спрямована на захист національних інтересів України 
від зовнішніх загроз, сприяння формуванню і реалізації державної 
політики у сферах національної безпеки та оборони.

Промислове шпигунство – добування незаконним способом кон-
фіденційних відомостей про діяльність конкурентів, крадіжку даних, 
що становлять ноу-хау, недобросовісна конкуренція, отримання пер-
сональних даних для їх використання із злочинною метою.
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5 . 1 .  П е р е д у м о в и  в и н и к н е н н я 
т а  а к т у а л ь н і с т ь  д і л о в о ї 

( к о р п о р а т и в н о ї )  р о з в і д к и

Аналіз політичних та економічних ризиків в Україні дає підстави 
стверджувати, що ситуація з ними значною мірою поліпшилася. Це 
відзначають як українські бізнесмени, так і зарубіжні рейтингові агент-
ства і компанії. Вони переконані, що в нашій країні є перспективи для 
успішного розвитку бізнесу.

Кожне підприємство прагне стати конкурентоспроможним на ринку 
виробництва та реалізації продукції (послуг), і для цього йому необхід-
но постійно вдосконалювати технологічні процеси, використовувати 
сучасні досягнення науки і техніки, вводити ноу-хау, автоматизувати 
облік, підвищувати рівень знань персоналу тощо.

Сучасна ринкова економіка ставить завдання щодо забезпе-чення 
суверенітету й незалежності України: свобода, справедливість, безпека, 
розвиток науки і техніки, прогрес, а отже, отримання й захист інформа-
ції, потрібної для маркетингової діяльності та прийняття управлінських 
і стратегічних рішень щодо розвитку бізнесу. 

Економічна реформа в Україні дала поштовх для появи на еконо-
мічному ринку недержавних суб’єктів господарювання – акціонерних 
товариств, комерційних банків, приватних і спільних підприємств.

Практична діяльність суб’єктів недержавного бізнесу, їх мобільність 
і маневрування перевершили державні структури, створили для них 
умови впливу і регулювання економіки держави, надали можливість 
впроваджувати сучасні технології, збільшувати податкові надходження 
в бюджет, розширювати експорт, освоювати нові ринки збуту товарів, 
створювати нові робочі місця. Характерно, що навколо них створюються 
недержавні фінансові й соціальні інфраструктури.

Сучасна ситуація на українському і світовому ринках харак-
теризується ускладненням комерційних схем та умов здійснення опе-
рацій, використанням комплексних продуктів, посиленням конкуренції 
між компаніями. Фінансові потоки, рух капіталу, управління ресурсами 
і персоналом стають складним завданням, що пов’язане із зростанням 
обсягів звітності і документообігу, збільшенням швидкості інформа-
ційних потоків та своєчасності отримання комерційної інформації.

Вітчизняний бізнес упродовж багатьох років працював в екстре-
мальних умовах, і всім учасникам ринку доводилося працювати в них. 

тЕма 5. ділова (корпоративна) розвідка
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Тому не дивно, що у бізнесі сформувалися свої, українські, принципи 
управління. Але з плином часу способи вирішення проблем, на жаль, 
залишаються незмінними, і забезпеченню економічної розвідки під-
приємства досі не приділяється належна увага. Питаннями розвитку 
та організації економічної розвідки займаються як державні, так і не-
державні структури. В ринкових умовах саме недержавні структу-
ри економічної безпеки через свою мобільність, краще матеріальне 
забезпечення, маневрування та розосередження на сучасних ринках 
мають більші можливості для отримання й аналітичного опрацюван-
ня інформації, розроблення стратегій і тактичних прийомів розвитку 
економічної розвідки. 

Попри низку переваг основною вадою недержавних суб’єктів еко-
номіки є те, що вони  більш уразливі до протиправних зазіхань з боку 
кримінальних структур і окремих суб’єктів господарювання. Як зазна-
чалося в попередніх розділах, гарантування безпеки підприємницької 
діяльності стає життєво важливою потребою функціонування недер-
жавних суб’єктів економіки. 

Тому справедливим є твердження: якщо в бізнесі є уразливі місця, 
то завжди знайдуться охочі скористатися плодами чужої праці, а це 
призводить до виникнення цілого синдикату активних структур еконо-
мічної розвідки організованої злочинності. Якщо до цього ще додати 
напружену криміногенну обстановку в сучасній економіці, коли все 
купується і продається, то цілком зрозумілим стає актуальність про-
блеми забезпечення захисту об’єктів економіки від зазіхань організова-
ної злочинності і промислового шпигунства, збереження комерційної 
таємниці фірми, а також створення і функціонування недержавних 
служб безпеки.

Для того щоб зрозуміти призначення та організацію ділової (корпо-
ративної) розвідки, здебільшого розвідки великої компанії, корпорації 
чи концерну, потрібно визначити види загроз бізнесу, спрогнозувати 
можливі втрати, а вже потім сформулювати мету створення служби ді-
лової розвідки, її функції та засоби протидії й ліквідації загроз, тобто 
будь-яких дій, явищ чи процесів, що можуть спричинити негативні 
наслідки для бізнесу (матеріальні й моральні втрати). 

Визначаючи загрози, варто враховувати:
• їх реальність;
• сутність причин, що їх спричинила;
• гостроту цих причин і термін їх впливу;
• сили й кошти, якими користується супротивник, конкурент.

5.1. пЕрЕдумови виникнЕння та актуальність ділової (корпоративної) розвідки
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На будь-якому підприємстві (незалежно від його розмірів) потріб-
но розробити систему виявлення й розпізнавання загроз та конкретні 
рекомендації щодо їх локалізації.

Важливим у гарантуванні економічної безпеки України є захист 
її ринкових основ, насамперед економічної конкуренції. Уникнути 
конкурентної боротьби підприємці не зможуть, бо вона є іманентним 
явищем ринку. Отже, потрібно вчитися перемагати в конкурентній 
боротьбі, приймати ефективні і своєчасні рішення щодо конкурентів. 
Утриматися в світі підприємницького ризику неможливо поза ство-
ренням надійної системи збирання й опрацювання інформації про 
конкурентне середовище, про низку ймовірних ризиків. І ставлення 
керівництва підприємства до створення такої системи має бути від-
повідним.

В умовах гострої конкуренції проблема пріоритетів викорис-
тання досягнень науки й техніки є найважливішою. Інструментом 
її розв’язання стає промислове шпигунство, а в позитивному ас-
пекті – ділова розвідка. Як іманентна складова сучасної ринкової 
конкуренції, ділова розвідка виступає складовою економічної роз-
відки і посідає відповідне місце у правовому полі України, однак 
має ще недостатньо визначений і досліджений науковцями вплив 
на економічну безпеку. 

Реалії сучасного ділового світу такі, що більшість підприємців і 
керівників підприємств розуміють, що без глибокого аналізу інформа-
ції, якою нині наповнені ринки, неможливе успішне ведення бізнесу. 
Потоки інформації, що генеруються учасниками ділової активності, за 
її кваліфікованого опрацювання, аналізу й синтезу здатні забезпечити 
підприємство конкурентною перевагою стосовно інших гравців ринку, 
які не володіють потрібною інформацією в потрібний час. 

У ринкових умовах науково-технічний прогрес перетворюється на 
сферу гострої конкуренції, метою якої стає отримання надприбутку, 
який мають ті суб’єкти господарської діяльності, які швидше за всіх 
впроваджують інновацію у виробництво і монополізують її: засекре-
чують, захищають патентом. 

У будь-якому бізнесі за будь-яких умов, перш ніж вкладати гроші, 
розвивати або змінювати сферу діяльності та напрям бізнесу, вибирати 
партнерів з бізнесу, потрібно активно збирати інформацію для при-
йняття управлінських рішень. Підприємці змушені щодня і постійно 
вирішувати завдання конкурентної розвідки. 

тЕма 5. ділова (корпоративна) розвідка
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Реалізація інновацій знижує індивідуальну собівартість продукції. 
Виникає різниця між ринковою ціною та індивідуальною собівартістю 
продукції, що перебільшує середній прибуток. 

Час існування цього тимчасового надприбутку перебуває у зворотній 
залежності від швидкості розповсюдження цих інновацій, тобто від 
масовості використання їх конкурентами, що призводить до збільшен-
ня пропозиції, зменшення попиту і, як результат, до зниження ціни та 
зникнення надлишку над середнім прибутком. Бажання підприємців 
отримати й монополізувати цей додатковий прибуток стає стимулом і 
водночас гальмом науково-технічного прогресу, який набирає супер-
ечливої форми, а саме: 

• для загальновиробничого розвитку науково-технічний прогрес дає 
можливість розширювати виробництво, автоматизу-вати техно-
логічні процеси, урізноманітнювати асортимент продукції тощо;

• для власного прискорення він повинен постійно долати вузькі ін-
дивідуальні економічні інтереси тих, хто монополізує інновацію.

До розв’язання цих питань і суперечливих проблем бізнесу та розви-
тку добросовісної конкуренції виявляє інтерес ділова розвідка, яку можна 
трактувати як окремий, більш звужений напрям економічної розвідки.

У публіцистичних творах економічну розвідку часто ототожнюють 
з промисловим шпигунством, вважаючи, що для організатора – це еко-
номічна розвідка, а для суб’єкта протидії –промислове шпигунство. У 
вивченні й визначенні меж діяльності економічної розвідки, як і в її 
історії та розвитку, чимало “білих плям”, таємниць і недомовок. Етапи 
економічної розвідки чітко визначають, що вона є складовою історич-
ного розвитку продуктивних сил та науково-технічного прогресу. 

Ринок економічної розвідки України тільки формується. Досі для 
цього не було об’єктивних економічних обставин. Ще кілька років 
тому жорстка конкуренція замінювалася з’ясовуваннями стосунків 
та кримінальними “розборками”. Нині ринок дедалі більше набуває 
структурованого, цивілізованого характеру. І тепер навіть малий біз-
нес, аби відносно спокійно прийняти рішення, має займати певний 
сектор ринку, йти в той чи інший регіон, виготовляти конкретний вид 
продукції, вкладати гроші в певний бізнес, першочерговим має бути 
попереднє інформаційне опрацьовування.

Характер, форми і способи ведення економічної розвідки змінюва-
лися зі зміною суспільно-політичних формацій, з еволюцією виробни-
цтва та рівня розвитку науки й техніки. В історичному плані економічну 
розвідку можна вважати більш давньою, ніж політичну та військову.

5.1. пЕрЕдумови виникнЕння та актуальність ділової (корпоративної) розвідки
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Враховуючи, що сьогодні без отримання інформації та її аналізу, 
проведення маркетингових досліджень і розвідувальної діяльності 
неможливо успішно вести бізнес, роль і актуальність впровадження 
ділової (корпоративної) розвідки, як однієї з розгалужень економічної, 
є беззаперечною і важливою.

5 . 2 .  І с т о р і я  в и н и к н е н н я  е к о н о м і ч н о ї 
р о з в і д к и ,  ї ї  в и д и  т а  н а п р я м и  р о з в и т к у

Розвідувальна діяльність (шпигунство) – явище таке ж стародав-
нє, як і цивілізація. У класичній ієрархії найдавніших професій вона 
займає друге місце, поступаючись лише проституції і випереджаючи 
журналістику. Якщо вірити Біблії, Господь Бог приступив до органі-
зації розвідки незабаром після того, як створив небо і землю, а також 
людину – “за образом і подобою своєю”.

Безпосереднє керівництво розвідкою було доручене пророкам, на-
самперед – як розповідається в біблійній Книзі Чисел (розділ 13) – 
пророкові Мойсеєві.

Мораль епізоду з Біблії проста – розвідка з добрими намірами за-
вжди принесе хороші результати. Економічна розвідка, як невід'ємна 
компонента історичного розвитку продуктивних сил, змінювала ха-
рактер, форми прояву відповідно до еволюції способу виробництва 
та рівня розвитку науки і техніки. У історичному аспекті економічна 
розвідка є старшою від військової та політичної.

Класичним прикладом економічної розвідки є романтична історія, 
в якій розповідається про китайську принцесу, яка задля коханого пе-
ревезла в капелюсі з живих квітів шовкопрядів, передавши за кордон 
секрет виготовлення китайського шовку, що багато років був об’єктом 
розвідки іноземних агентів.

Батьківщиною перших теоретичних дослідників розвідки вважа-
ється Китай: там вже в IV ст. до н. е. з'явилася перша фундаментальна 
праця про розвідку. Це була книга “Мистецтво війни” китайського фі-
лософа Сунь Цзи: “Якщо освічений господар або розсудливий генерал 
здобувають перемогу над супротивниками кожного разу, коли вони 
починають діяти, то це досягається завдяки попередній інформації. 
Так звана попередня інформація не може бути отримана ні від духів, 
ні від божеств, ні за аналогією з минулими подіями, ні шляхом роз-

тЕма 5. ділова (корпоративна) розвідка
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рахунків. Її необхідно отримати від людини, яка знайома з ситуацією 
супротивника”.

Поштовх розвитку економічної розвідки дав розподіл праці та ви-
никнення торгівлі і грошей, що відбулося в період розпаду первісного 
ладу і виникнення рабовласницького суспільства.

“Справа чоловіків – наживати, справа жінок – зберігати”, – писав 
Арістотель. Навряд чи римські легіонери читали філософа, але посту-
пали вони згідно з постулатом великого грека. Через свою розвідку Рим 
отримував інформацію. Інформація про стан будь-якої країни збиралася 
за різними економічними аспектами, починаючи від клімату і наявності 
доріг та закінчуючи родючістю земель, працьовитістю населення і 
наявністю продовольчих запасів. Особливою турботою сенату було 
визначення обсягів і місць поховання скарбів, накопичених царями 
та правителями запланованих для зберігання земель. І те, що сьогодні 
видається мало не випадковим вибором в загарбницьких війнах, на-
справді було добре продуманою стратегією із захоплення найбагатших 
країн і територій.

Рим пишався власною військовою могутністю і знав, що проти-
стояти його залізним легіонам не в змозі ні організованість еллінів, 
ні хоробрість парфян, ні безсила лють місцевих царів. Вибір напряму 
удару в першу чергу обумовлювався тим, що може принести перемога. 
Це і зумовлювало необхідність добре поставленої розвідувальної ді-
яльності. Саме добре поставлена економічна розвідка дозволила Риму, 
як гігантському спрутові, витягати з підкорених країн золото, срібло, 
перли, пурпур і шовк, що цінувався у стародавньому світі нарівні із 
золотом.

Так або інакше ембріон економічної розвідки, виникнувши в до-
історичні часи, розвинувся із зародженням торгівлі і ремесел. Як 
тільки ті або інші заходи, пристосування, нововведення починали при-
носити вигоди їх власникам, вони тут же намагалися їх засекретити. 
Ті ж, хто втрачав на незнанні, прагнули оволодіти цими секретами 
за будь-яку ціну.

Зародком комерційної розвідки, що набирала силу з розвитком ре-
месел і торгівлі, було приватне шпигунство. Ще на зорі цивілізації 
єгипетські торгові доми, афінські торговці та купці здійснювали збір 
таємної інформації, наявність якої могла б сприяти комерційному успіху. 
Але така розвідка носила епізодичний характер і здійснювалася самими 
торговцями або їх посередниками. Купці прагнули дізнатися який то-

5.2. історія виникнЕння Економічної розвідки, її види та напрями розвитку



458 Економічна бЕзпЕка підприємств

вар, якої якості, в якій кількості привезли на даний ринок конкуренти, 
за якою ціною продаватимуть. При цьому вони не упускали можливості 
зіпсувати товар конкурентів, пустити слух про їх неохайність, про їх 
уявні і дійсні вади, оббрехати, а також відзначити непомірно високі 
ціни при неприпустимій якості товарів. Пізніше всі ці заходи отримали 
більш наукові і благозвучні назви – дифамація, імідж, кон'юнктурний 
аналіз, реклама.

У пізнє середньовіччя разом з державною економічною розвідкою 
в торгових містах Середземномор'я зародилася і приватна розвідка 
північно-італійських торгових компаній. Венеція і Генуя стали центрами 
економічної розвідки, де комерційні таємниці цінувалися вище, ніж 
політичні. Починаючи з XI ст. все багатство і потужність, а значить, 
і життєвий рівень італійських міст-держав, щораз більше залежали 
від торгівлі з арабським Сходом і від всіх випадковостей та небезпек, 
пов'язаних з цим видом діяльності. Усі купці і дипломати, що виру-
шали за кордон, ставали агентами розвідки Світлого (титул правителя 
Венеції) як з комерційних, так і з політичних питань. Завдяки цьому 
маленькій республіці вдалося зайняти провідні позиції і зберегти їх, 
не дивлячись на відкриття нових океанських шляхів і появу крупних 
державних утворень та великих держав.

Перша професійна приватна розвідслужба була створена флорентій-
ськими купцями-банкірами (ці види діяльності у той час часто поєдну-
валися) в XIV ст. Пізніше таку розвідслужбу створили Фуггери з Аус-
бурга, які в XV і XVI ст. входили до числа найбільших промисловців.

Під керівництвом Якоба Фуггера (1459–1525) функціонувала ви-
сокоефективна розвідувальна мережа, основу якої складали численні 
представництва фірм в різних європейських країнах. Розповсюджувався 
навіть спеціальний інформаційний лист, що містив всю останню ін-
формацію про політичні та комерційні справи.

Однак банкірський будинок Фуггерів – приклад того, що вели-
ка і ефективна розвідка не одне і те ж. Іспанські Габсбурги, які були 
основними боржниками Фуггерів, потерпіли фінансове банкрутство і 
потягнули за собою у фінансову прірву південно-німецьких банкірів.

Високою ефективністю своєї розвідслужби прославилися Ротшиль-
ди. В кінці XVIII ст. п'ять братів заснували банки в п'яти європейських 
столицях (Лондоні, Парижі, Відні, Франкфурті та Неаполі). Під час 
війни з Наполеоном вони навербували більше 200 агентів і надали 
всі свої розвіддані, а також можливості і здібності з міждержавного 
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переказу капіталів в розпорядження Англії. Всі витрати вони покрили 
за допомогою спритної біржової афери. Завдяки своїм інформаторам, 
Натан Ротшильд першим дізнався про поразку Наполеона. Він негайно 
приступив до масового продажу своїх акцій. Решта всіх біржовиків 
відразу ж почали наслідувати його приклад, оскільки вирішили, що 
битву програли англійці. Коли ціни впали до гранично низького рівня, 
Ротшильд все скуповував.

Англійці першими розширили діяльність своїх секретних служб, 
включивши до неї сферу економіки. Головною ставкою у грі була тек-
стильна промисловість. Завдяки технічній перевазі, Великобританія 
забезпечувала собі у сфері текстилю практично монопольне становище. 
Проте в кінці XVIII ст. представники південних штатів Америки не по-
шкодували фінансових засобів на організацію промислового шпигун-
ства на англійських фабриках в Ланкашірі, внаслідок чого їм вдалося 
отримати креслення прядильної машини. Це було початком створення 
і розвитку бавовняної промисловості в Америці. Завдяки наявності 
дешевої рабської робочої сили американська бавовняна промисловість 
створювала реальну загрозу для Англії, яка вирішила за будь-яку ціну 
захистити конкурентоспроможність своєї промисловості. Їй це вдалося 
за рахунок максимальної експлуатації орних земель і сільськогоспо-
дарських угідь в своїх колоніальних володіннях шляхом створення 
величезних бавовняних плантацій в Африці та Вест-Індії. Цю місію 
успішно виконав Генрі Уікхем, який вже до цього прекрасно себе за-
рекомендував, коли нелегально вивіз з Бразилії насіння гевеї, зруйну-
вавши тим самим монополію цієї країни у сфері виробництва каучуку.

Агентів розвідки ніколи не милували. Нерідко їх знаходили з пере-
різаним горлом, проломленим черепом або зашморгом на шиї. Під час 
воєн їх розстрілювали без суду і слідства. Французька революція – гіль-
йотинувала, Крупп після “енергійного допиту” замуровував їх в під-
валах приватної контррозвідки, американці садили на електричний 
стілець… проте менше їх від цього їх не ставало.

Термін економічне, промислове, комерційне, науково-технічне шпи-
гунство (розвідка) означає активні дії, направлені на збір, викрадення, 
накопичення і обробку цінної інформації, закритої для доступу сто-
ронніх осіб.

Для збору розвідданих використовуються найрізноманітніші методи. 
Багато з них не відрізняється особливою порядністю, проте всі вони є 
незмінно ефективними: закупівля товарів конкурента; незмінна при-
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сутність на ярмарках, виставках, конференціях, при цьому збирається 
вся доступна або залишена через недогляд документація та інформація, 
фотографується все, що можливо; відвідини підприємств; фінансування 
контрактів на виконання науково-дослідних робіт за кордоном з метою 
проникнення в окремі лабораторії; організація навчання за кордоном 
студентів і стажистів; нескінченні безрезультатні переговори, в процесі 
яких постійно вишукується додаткова інформація; викрадення креслень 
і технічної інформації; шпигунство і звичайна крадіжка.

Із закінченням “холодної війни” завершилася тільки політична 
конфронтація двох систем. Економічні інтереси кожної із сторін за-
лишилися. А у світі бізнесу немає місця слабкості; конкуренція – це 
прагнення знищити супротивника за будь-яку ціну, не дивлячись на за-
соби. Це жорстока боротьба, де питання ставиться однозначно: або ти, 
або тебе пустять з торбами по світу. А тому розгораються нові, тепер 
уже торгові війни: нафтові, сталеві, автомобільні. Причому, не тільки 
між трестами і корпораціями, але і між державами, які жорстко обері-
гають національну економіку.

У цьому плані показовим є міжнародний скандал, який відбувся 
в березні 1993 р. Посольство США в Парижі отримало пакет, у якому 
був секретний документ, що є, по суті справи, стратегічним планом 
торгових воєн початку 90-х років. У ньому перед французькою розвід-
кою ставилися завдання з отримання конфіденційної інформації про 
діяльність американських фірм, банків і брокерських домів. У сфе-
ру інтересів Головного управління зовнішньої безпеки (DGSE) були 
включені: маркетингова стратегія, тактика висновку операцій, плани 
інвестицій і багато іншого.

Між розвідслужбами США, Великобританії, Австралії, Канади і Но-
вої Зеландії існує пакт, що має кодову назву “Великобританія – США”. 
На його основі створена найбільша у світі система прослуховування і 
перехоплення телефонних розмов, факсів та електронної пошти, здатна 
вловлювати до 100 мільйонів переговорів за місяць. У 80 відсотках ви-
падків результати цієї діяльності використовуються для промислового 
шпигунства.

Система називається “Ешелон”. Створена вона за ініціативи Агент-
ства з національної безпеки США. Станції діють у всьому світі – на аме-
риканських військових базах у Німеччині, у Тихому океані і, навіть, 
у Гонконзі. На території Англії розташовані перехоплюючі та транзитні 
станції.
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Система працює за принципом ключових слів. За необхідностю 
програмі, яка називається “Словником”, задається необхідне ключове 
слово, наприклад, “мікропроцесор” і всі станції починають переглядати 
перехоплені телефонні переговори, факси і повідомлення електронної 
пошти у пошуках цього слова. Потім залишиться тільки прослухову-
вати, хто, кому і з якого приводу говорив це слово.

Надмірне відчуття цікавості властиве не тільки французам і аме-
риканцям. Велику активність у гонитві за чужими економічними се-
кретами проявляють спецслужби Німеччини, Японії, Південної Кореї 
та інших промислово-розвинених країн. Дійшло навіть до того, що 
відома фірма IBM, стурбована проникненням японських промислових 
шпигунів, звернулася за допомогою до ФБР. Спільно з ЦРУ, ФБР роз-
робило спеціальну загальнонаціональну програму для підприємців, 
що дає уявлення про цілі та методи промислового шпигунства, спо-
соби оцінки загрози і методику забезпечення захисту інформації, яка 
становить комерційну таємницю.

Нинішня гонка технологій примушує фірми створювати свої роз-
відувальні підрозділи для збору інформації про конкурентів, навіть 
виробників котячого корму і туалетного паперу. Цей попит створив 
цілу галузь “інформаційних брокерів”, що спеціалізуються на ви-
ловлюванні корпоративних секретів легальними і нелегальними 
методами. Її вважають на сьогодні сферою бізнесу, яка найшвидше 
розвивається в США.

У американських вищих учбових закладах уже понад 30 років мо-
лодим науковцям, аспірантам і студентам викладається більше ста 
розгорнутих курсів з різних аспектів розвідки і контррозвідки. У США 
витрати на економічну розвідку складають майже 40 % витрат всіх 
спецслужб. Американська розвідка переносить основний акцент своєї 
діяльності зі сфери військово-політичної у сферу глобального бізнесу. 
У зв'язку з цим їй потрібні нові співробітники, які володіють досвідом 
роботи у світі бізнесу і фінансів.

У кінці 1993 р. Б. Клінтон дав вказівку керівництву Розвідувального 
співтовариства США про поглиблення досліджень у сфері економічної 
розвідки. Було виділено три пріоритетні напрями:

– макроекономічна розвідка – збір стратегічної інформації про гло-
бальні процеси в економіках інших держав;

– мікроекономічна розвідка – збір тактичної та оперативної інфор-
мації з тієї ж проблематики;
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– економічна контррозвідка – протидія спробам іноземних держав-
них спецслужб і комерційних фірм здобути американські торговельно-
економічні і технологічні секрети.

Посилення розвідувальної системи, нарощування оперативних 
можливостей ЦРУ і активізація таємних операцій здійснюється для 
забезпечення американських інтересів за рахунок інших країн, і, перш 
за все, Росії.

На розгляд американських законодавців вноситься пропозиція про 
те, щоб керівник Розвідувального співтовариства США – директор 
ЦРУ – мав повноваження зажадати для виконання завдань будь-якого 
фахівця, що привернув його увагу, з будь-якого федерального відом-
ства і установи. По суті вся Америка перетворюється на розвідувальне 
співтовариство. І надалі наголос робитиметься на “людський чинник”, 
тобто на роботу з агентами, а не на технічні засоби.

Директор ЦРУ особисто керує роботою з розширення нетрадиційної 
мережі агентури. У традиційному розумінні – це агенти, які працюють 
під офіційним прикриттям, наприклад, посольств або консульств. Ви-
явити таких агентів, на думку керівників американських спецслужб, 
труднощів не складає. Тому ЦРУ зміщує акценти на вербування під-
приємців і менеджерів середньої ланки, які потім вливатимуться в ба-
гатонаціональні корпорації з таємної згоди керівника цих корпорацій. 
Навчати їх будуть “дистанційним способом”, щоб забезпечити надій-
ність прикриття.

В університетах США значно розширився спектр кандидатів на ро-
боту в ЦРУ. Представники агентства, що займаються підбором нових 
співробітників, сьогодні цікавляться широким колом фахівців. Напри-
клад, їм потрібні люди з дипломами менеджерів, що знають різні мови.

Розвиток ринкових відносин, розвал системи жорсткого контролю 
над виробництвом спеціальної техніки і ввезення її в країну по офіцій-
них і не офіційних каналах, відхід з колишнього КДБ, а також ГРУ і 
МВС висококваліфікованих фахівців призвів до відродження промис-
лового шпигунства в Росії за декілька років. До численних колишніх 
співробітників спецслужб, що діють обережно і ефективно, долучи-
лися шпигуни-аматори, що начиталися детективів. Також мафіозні 
угрупування останнім часом все більше уваги приділяють отриманню 
конфіденційної інформації. Для цього створюються невеликі добре 
вишколені організовані та фінансовані організації з довірених людей, 
на навчання і екіпіровку яких не скупилися.
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Класична форма економічного шпигунства – крадіжка технічних 
секретів і виробничих планів – не набула у нас настільки великого по-
ширення. Наші промислові гіганти більше стурбовані своїм фізичним 
виживанням. Але у зв'язку з цим постає інше завдання – збереження 
в таємниці свого економічного стану; від цього залежить вірогідність 
отримання банківських кредитів і котирування акцій.

Сьогодні за неофіційною оцінкою фахівців СБУ, практично кожне 
велике вітчизняне підприємство збирає інформацію про своїх конку-
рентів, партнерів і контрагентів і одночасно саме є об'єктом пильного 
вивчення зі сторони приватних спецслужб.

В основному, захистом комерційної інформації на Україні займають-
ся структури, що діють у сферах фінансів, операцій з цінними паперами, 
нерухомістю, торгівлі та кримінальні організації.

Звичайно, немає правил без виключень. Причиною для проведення 
заходів щодо засекречування даних може бути не тільки захист від 
конкурентів і кримінальних структур, але і забезпечення престижу, 
помилкове уявлення про своє значення в світі бізнесу або підсвідомий 
потяг до “гри в шпигунів”.

У сучасну епоху масштаби економічного шпигунства різко зроста-
ють. Полювання за чужими секретами дозволяє заощадити власні засоби 
на ведення прикладних і фундаментальних досліджень, бути в курсі 
справ конкурента, зосередити всю увагу на виробництві і маркетингу. 
Подальший розвиток науково-технічного процесу, збільшення потоку 
патентів і посилювання конкуренції як “війни всіх проти всіх” роблять 
викрадання чужих секретів особливо прибутковим і тому привабливим.

Конкуренція – це прогрес, але вона ставить продуцентів в такі жор-
сткі умови, що вони вимушені поступати за принципом “переможців 
не судять” або “мета вища за засоби”, що на практиці означає одне і 
те ж. Питання ставиться однозначно – переможець може бути лише 
один. Інакше кажучи, система диктує потребу накопичення секретів і 
створення розвідувальних структур з відповідним фінансуванням на їх 
кадрове та технічне забезпечення.

У сучасній літературі трапляються різні поняття розвідки у сфері 
економіки, а саме:

• економічна розвідка;
• економічне шпигунство;
• конкурентна розвідка;
• бізнес-розвідка;
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• ділова розвідка;
• комерційна розвідка;
• промислове шпигунство;
• бізнес-шпигунство;
• корпоративна розвідка;
• інформаційна розвідка;
• фінансова розвідка.
Визначимо істотні риси цих понять. Спільною рисою для усіх є ді-

яльність з отримання інформації для прийняття рішення. Особливості 
полягають ось у чому. Саме поняття “шпигунство” відрізняється від 
поняття “розвідка” правовим статусом. Шпигунство ґрунтується пере-
важно на незаконних методах отримання інформації, а розвідка – на 
законних. При цьому етичний аспект проблеми, як правило, до уваги 
не беруть.

Розвідка, як і шпигунство, може бути державною (політичною), 
воєнною та економічною. Масштаб цих явищ – інтереси держави.

Економічна розвідка та шпигунство – хвороба усіх країн та великих 
національних і транснаціональних корпорацій. Ними активно займа-
ються як державні, так і недержавні служби безпеки. За неофіційними 
оцінками державних служб безпеки, практично кожна велика фірма 
краде інформацію у конкурентів і водночас  страждає від аналогічних 
дій з їх боку.

У сучасному світі бізнесу афоризмом став вислів, що капітал боїться 
відсутності прибутку або дуже малого прибутку так само, як і природа 
боїться порожнечі. Нові досягнення науки і техніки, сучасні методи 
промислового виробництва змушують економічну розвідку знаходити 
нові засоби й методи роботи. Щоб устигати за технічним розвитком, 
потрібно постійно вдосконалювати техніку шпигунства. 

Економічна розвідка охоплює дедалі нові й нові галузі. Тобто про-
мислове шпигунство – це неминуче й закономірне явище самої природи 
бізнесу, що ґрунтується на бажанні отримати надприбуток будь-якими 
дозволеними й недозволеними методами. Воно має глибокі економічні 
корені. Кінцева мета економічної розвідки – забезпечити на мікрорівні 
додатковий прибуток, по-перше, шляхом копіювання і впровадження 
“чужої” інновації і, по-друге, за рахунок економії на умовно-постійних 
витратах – на науково-дослідних та проектно-конструкторських робо-
тах. 

Трактування понять “економічна розвідка”, “ділова розвідка”, 
“корпоративна розвідка” дають переважно російські практики та на-
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уковці, оскільки на український ринок ці служби просуваються надто 
повільно, однак і в Україні є вже певні напрацювання в цьому напрям-
ку. Так, У Законі України “Про розвідувальні органи” від 22.03.2001 
р. № 2331-ІІІ дано визначення понять “розвідувальна діяльність” та 
“розвідувальна інформація”, а саме: “розвідувальна діяльність – ді-
яльність спеціальних органів державної влади, спрямована на за-
хист національних інтересів України від зовнішніх загроз, сприяння 
формуванню і реалізації державної політики у сферах національної 
безпеки і оборони”; “розвідувальна інформація – добуті відомості 
про реальні та потенційні можливості, плани, наміри і дії іноземних 
держав, організацій та окремих осіб, що загрожують національним 
інтересам України, а також про події і обставини, що стосуються 
національної безпеки і оборони”. Однак поняття “економічна роз-
відувальна діяльність” у законодавстві не визначено. 

У нашій державі не відбуваються процеси взаємодії між при-
ватним бізнесом і роботою спецслужб, що призводить до різних 
зловживань. 

Важливим у проведенні економічних розвідувальних дій є те, що 
більшість необхідної інформації можна взяти з легальних відкритих 
джерел. Через те існує тісний взаємозв’язок між економічною роз-
відкою, захистом інформації, діяльністю служби безпеки та якісним 
складом персоналу компанії чи фірми.

Час, коли компанії боролися з конкурентами за допомогою криміналь-
ного тиску або адміністративного ресурсу, минув, запевняють бізнесмени. 
Нині перевагу має той, хто веде ділову розвідку і знає таємницю своїх 
суперників. В умовах, коли учасники ринку пильно стежать один за 
одним, необережна заява або навіть проста неакуратність працівників 
може обернутися для компанії втратою частки на ринку. 

 Терміном “конкурентна розвідка” (сompetitive intelligence) близько 
20 років тому в США почали позначати збирання інформації, необхідної 
для компанії, її успішного розвитку. В Європі більш поширеним є ви-
значення business intelligence – бізнес-розвідка. Завдання конкурентної 
розвідки – збирання інформації про ринок, бенчмаркінг (вивчення 
товарів, послуг або методів роботи конкурентів для використання у 
своїй діяльності), захист конфіденційної інформації, пошук і вивчення 
об’єктів для поглинання тощо. На відміну від промислового шпигун-
ства, конкурентна розвідка вирішує ці завдання легальними, хоча і не 
завжди етичними методами. 
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Ділову (корпоративну) розвідку ведуть компанії з різних секторів 
ринку. Причиною такого зацікавлення є посилення конкуренції і біль-
шої цивілізованості бізнесу. За останні роки змінилися не лише під-
ходи до безпеки бізнесу, ставлення до організації ділової розвідки, а й 
форми, методи ведення, підбір персоналу та завдання служб розвідки. 
Однак суть її залишилася незмінною. Якщо 10 років тому розвідники 
насамперед перевіряли наявність у бізнес-партнерів кримінальних 
зв’язків, то тепер вони, як і на Заході, переважно добувають комерційну 
інформацію. 

Багатьом достатньо дізнатися про сильні і слабкі сторони свого кон-
курента (суперника) та його репутації, щоб скоригувати свою поведінку, 
при цьому спрацьовують інтуїція і досвід розвідників-маркетологів. Це 
підтверджують і дані дослідження, проведеного Міжнародним центром 
конференцій OnConference : більшість компаній використовують ділову 
розвідку для вивчення стану ринку (74% респондентів) і конкурентів 
(64%). 

В Україні ділова розвідка ще не набула належного розвитку, не до-
сліджена і не описана науковцями, тому ми вивчаємо її за джерелами 
російської науки і практичною діяльністю розвідувальних фірм.

Вибрати фірму, що займається бізнес-розвідкою, в нашій країні не 
зовсім просто: в Україні поки не складаються рейтинги подібних ком-
паній (при тому, що досить поширені банківські рейтинги, рейтинги 
аудиторських і консалтингових фірм тощо). Для вивчення цієї послуги 
можна проаналізувати матеріали газети Financial Times , яка щороку 
готує спеціальний додаток про різні галузі, пов’язані з корпоративною 
безпекою. На теренах колишнього СНГ працюють представництва іно-
земних компаній, які теж фігурують в огляді газети.

Для вибору “розвідувальної” компанії можна:
• піти найпростішим шляхом – порадитися зі своїми колегами, 

які мають досвід звернення до подібних фірм; 
• влаштувати тендер між кількома компаніями, порівнюючи про-

поновані ними послуги;
• скласти рейтингову таблицю за часовим чинником;
• провести класифікацію і групування фірм за ціновими пропо-

зиціями “розвідувальних” послуг.
Загалом термін “виконання розвідувальних замовлень” завжди 

залежить від їх специфіки та повноти наданих послуг: зазвичай він 
становить від двох до шести тижнів, хоча деякі проекти інколи ведуть 
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протягом кількох років. Ціна – категорія ще більш індивідуальна: вона 
може сягати від кількох сотень доларів до суми, яка істотно відрізня-
ється від стартової.

Послуги, що надаються при виході на новий ринок, у разі появи 
нового конкурента та посилення конкуренції, відомі як конкурентна 
розвідка (від англ. competitor intelligence). Ідеться не про промислове 
шпигунство, а про експертну оцінку планів і стратегій конкурента, про 
принципи його збутової політики, процеси ухвалення рішень; про осіб, 
що мають вплив на цей процес; про провідних менеджерів, кадрову 
політику і т.ін. 

Припустімо, що торговельна компанія отримала інформацію про 
те, що її головний конкурент активно набирає нових працівників – 
маркетологів і менеджерів з продажу. Вивчивши вимоги конкурента до 
цих працівників (хороше знання польської і болгарської мов, а також 
специфіку роботи на східноєвропейських ринках), компанія дізналася, 
що конкурент збирається освоювати нові ринки збуту продукції. В 
результаті компанія зуміла випередити головного конкурента у виході 
на новий ринок саме завдяки тому, що вчасно отримала достовірну 
“розвідувальну інформацію”.

Не слід очікувати від бізнес-розвідників неможливого. Врешті-решт, 
про все, що відбувається в компанії-конкурента, партнера, позичаль-
ника, інколи не знає навіть її власник. Можна мінімізувати можливі 
ризики, але уникнути їх у повному обсязі неможливо. 

 За оцінкою експертів компанії Сi Consulting, нині тільки в Мо-
скві діє понад 10 потужних компаній, що спеціалізуються на бізнес-
розвідці. Їх послуги обходяться клієнтові в середньому в $1000 за 
місяць, а витрати на утримання власного розвідника в штаті спеці-
алісти оцінюють мінімум в $20000 за рік. Разове ж замовлення по-
слуг розвідки коштує зовсім недорого – $50–200, залежно від обсягу 
потрібної інформації. 

Аналіз свідчить, що українським бізнесменам, котрі щойно виходять 
на цивілізовані ринки, матеріально досить важко організовувати власну 
службу ділової розвідки, бо для цього потрібні значні фінансові ресурси. 
На початкових етапах значно вигідніше скористатися послугами служб 
безпеки, детективних бюро, маркетингових фірм тощо. Однак такий 
підхід теж має свої вади і переваги.
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5 . 3 .  С п е ц и ф і к а  т р а к т у в а н н я  д і л о в о ї 
( к о р п о р а т и в н о ї )  р о з в і д к и  т а  ї ї 
в і д м і н н і с т ь  в і д  п р о м и с л о в о г о 

( к о м е р ц і й н о г о )  ш п и г у н с т в а

Причиною ототожнення понять “промислове шпигунство” та “еко-
номічна розвідка” є неправильне розуміння самого терміна “промислове 
шпигунство ”. Вважається, що воно неодмінно пов’язане з промис-
ловістю і виробництвом. А оскільки більшість сучасних бізнесменів 
пов’язують свій бізнес з перепродажем та наданням послуг, вони спо-
діваються, що їхні інтереси залишатимуться недоторканими. 

Деякі автори поєднують поняття економічної, промислової, ко-
мерційної розвідки з промисловим шпигунством і дають визначення 
поняттю “розвідка”. Зокрема, Євген Смолин вибрав прямолінійний 
підхід до трактування економічної розвідки, обмеживши її діями за 
межами держави, які свідчать про наявність спеціальної організації, 
основна діяльність якої опосередковано або безпосередньо спрямована 
на добування розвідувальних даних і підрив економічної безпеки дер-
жави або конкретного суб’єкта. Одночасно автор подає основні засоби 
здійснення розвідувальної діяльності, а саме: 

• крадіжка креслень, зразків, документів чи інших інфор-маційних 
носіїв; 

• переманювання в свою фірму службовців конкурента;
• фіктивні переговори з метою заволодіння важкодоступною ін-

формацією; 
• вербування агентів; 
• впровадження своїх людей у “потрібні організації”. 
Г. Г. Агафонов, С. А. Буришев, С. Л. Прохоров у тритомнику “Кон-

цепція безпеки” також ототожнюють економічну розвідку з промисло-
вим або комерційним шпигунством, зазначаючи, що термін економіч-
на, промислова, комерційна, науково-технічна розвідка (шпигунство) 
означає активні дії, спрямовані на збирання, крадіжку, накопичення та 
оброблення цінної інформації, закритої для доступу сторонніх осіб, 
які ведуться недержавними організаціями і приватними особами. Ці 
автори стверджують, що промислове шпигунство стало невід’ємною 
складовою економічної розвідки і має на меті заволодіння ринками 
збуту, підроблення товарів, дискредитацію або усунення конкурентів, 
зрив переговорів за контрактами, перепродаж бізнес-таємниць фірм, 

тЕма 5. ділова (корпоративна) розвідка
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шантаж посадових осіб, створення умов для підготовки терористичних 
і диверсійних актів. 

Забезпечення успішної комерційної діяльності підприємців, роз-
виток цивілізованої конкуренції, створення безпечних умов ведення 
бізнесу примушують власників підприємств використовувати розвід-
увальні можливості, а розвідка розглядається як діяльність, призначена 
для отримання стратегічної (тактичної або конкурентної) переваги над 
супротивником, виявлення можливих ризиків і управління ними. 

Зрозуміло, інформація, яку використовують бізнес-розвідники, 
надходить від сторонніх джерел, а не від самої компанії – об’єкта до-
слідження (як це часто відбувається у роботі рейтингових агентств). 
Крім того, інформацію потрібно перевіряти за кількома джерелами, 
адже вона є основою для ухвалення найважливіших стратегічних рі-
шень (рис. 5.1).

Джерела інформації

Інформаційні агенства

Журналісти і редактори 
засобів масової інформації

Рекламні проспекти, буклети і 
брошюри

Особисті сайти, чати громадян

Співробітники конкурентів

Спеціалісти інформаційних і кол-
сантингових компаній

Фірми, компанії, що створюють 
сайти в Інтернеті

Інформація, залишена відвіду-
вачами форумів, телеконференцій

Спеціалісти служб зайнятості

Різного виду звіти

Рис. 5.1. Класифікація джерел інформації

Якщо різні джерела дають приблизно однакову інформацію, то це 
гарантує високий ступінь її достовірності. А коли отримана з різних 
джерел інформація не збігається, її потрібно аналізувати з урахуванням 
цього факту. (До речі, це хороший спосіб перевірити професіоналізм 
“розвідувальної” компанії, до якої ви звернулися: вона завжди повинна 
оцінювати частку достовірності тої або іншої інформації (50, 80 або 
100%). Тому якщо вам говорять, що вся зібрана інформація достовірна 
на 100%, то, швидше за все, вас обдурюють.

5.3. спЕЦиФіка трактування ділової (корпоративної) розвідки та її відмінність...
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тЕма 5. ділова (корпоративна) розвідка

Зарубіжні детективні та “competitive” агентства проводять діяль-
ність, в основі якої лежить легітимність розвідки, а саме: добування 
інформації законними та етичними методами. В нашій державі розвід-
ка практично використовується лише в службах безпеки акціонерних 
товариств, корпорацій, банків та в спеціалізованих агентствах. Тому 
актуальним є трактування Г. Лемке, що розвідка є діяльністю, що спря-
мована на забезпечення стратегії та комерційного успіху підприємства і 
здійснюється з метою придбання стратегічної (тактичної або конкурент-
ної) переваги над супротивником (конкурентом), виявлення можливих 
ризиків і нових можливостей для підприємства та управління ними. 

Економічним підґрунтям розвідки є економія коштів, засобів та часу, 
бо інакше така розвідка не має майбутнього і нікому не буде потрібною. 
Враховуючи, що поняття “дешево” і “дорого” дуже суб’єктивні, роз-
відка – це завжди дешево, не в абсолютних показниках, а порівняно з 
отриманим результатом.

Основою інформаційної війни є заволодіння інформацією, яка пови-
нна відповідати таким вимогам: бути достовірною, повною, своєчасною 
і мати обмежений доступ. Недаремно інформаційний ресурс країни 
вже сьогодні визначається ступенем захищеності власної інформації 
та повнотою володіння чужою. 

Незважаючи на низку прийнятих законів, їх повноту і справед-ли-
вість, завжди існує спокуса обійти їх. Таку ситуацію характеризують 
вислови, що вже стали афоризмами: “спецслужби прикриваються гас-
лами “ми захищаємо демократію від демократії”, а бізнес-шпигуни – 
словами “переможців не судять””. 

Перш ніж розглядати ділову корпоративну розвідку, з’ясуємо суть 
ринкової складової корпоративної безпеки та основні фактори впливу 
на неї. 

Ринкова складова корпоративної безпеки – це механізм захисту 
від неефективно обраної моделі поведінки підприємства на ринку, 
можливих помилок у веденні постачально-збутової і цінової політики 
та стратегії, виготовлення неконкурентоспроможної продукції чи на-
дання послуг.

Ця складова відображує рівень відповідності внутрішніх виробни-
чих можливостей підприємства зовнішнім, які формуються в ринково-
му середовищі, тобто наскільки виробнича, науково-дослідна робота, 
маркетингова діяльність відповідають запитам ринку й конкретним 
потребам споживачів. Важливість цієї складової економічної безпеки 
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полягає в тому, що вона відповідає за процес доведення виготовленої 
продукції до конкретного споживача. Відомо, що всі зусилля з вироб-
ництва будуть зведені нанівець, якщо продукція не буде реалізована.

Неузгоджена робота маркетологів, дизайнерів, конструкторів, еко-
номістів, фінансистів, низька якість виготовленої продукції, невчасне 
реагування на зміну кон’юнктури ринку, неефективна збутова мережа, 
низький рівень культури підприємства – чинники внутрішнього серед-
овища, які створюють загрозу ринковій безпеці підприємства.

Зовнішнє середовище непідконтрольне підприємству, в ньому в 
певних відносинах перебувають покупці, продавці, посередники, парт-
нери, конкуренти, фінансові установи, рекламні агентства, митні й 
податкові організації.

На рівень ринкової безпеки впливають: нечесні дії конкурентів, пла-
тоспроможність покупців, часті зміни податків, курсу валют, політична 
ситуація у країні та світі. Поняття “корпоративна безпека” є складним 
і багаторівневим, взаємопов’язаним і взаємозалежним, характерним 
для будь-якого суб’єкта господарювання. 

Чим більше уваги приділяють суб’єкти корпоративного сектора 
вивченню навколишнього середовища, реагують на зміни в ньому, 
аналізують їх, тим швидше можна передбачити небезпеку, вигідніше 
використовувати внутрішні можливості, прибутковіше вести бізнес. 
Саме службою, призначеною “тримати руку на пульсі” цих змін і контр-
олювати маркетингову діяльність корпоративного сектора, є ділова 
розвідка, або Д(К)Р. За своєю формою, змістом і методами вона істотно 
відрізняється від промислового і комерційного шпигунства.Для неї 
характерне насамперед дотримання законів та чинних нормативних 
актів, тоді як для промислового і комерційного шпигунства – порушення 
чинного законодавства. 

Вважають, що коли конкурентна розвідка – це фактичне й досконале 
вивчення конкурента, збирання інформації про марке-тингові дослі-
дження неосвоєного ринку з метою забезпечення безперебійного та про-
цвітаючого бізнесу, то ділова розвідка, яка також стосується структур 
безпеки бізнесу, є значно ширшою. Вона спрямована на розроблення 
нових технологій, отримання нових знань, прийняття управлінських 
рішень, досягнення значних пере- ваг, поліпшення фінансових резуль-
татів, отримання максимальних прибутків за мінімальних витрат та 
розроблення стратегічних планів розвитку бізнесу.

5.3. спЕЦиФіка трактування ділової (корпоративної) розвідки та її відмінність...
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В. Кишеня підкреслює, що конкурентна розвідка (competitive 
intelligence) – це вузький напрям ділової розвідки, який відповідає 
основній меті: побудові системи взаємовідносин з конкурентами, тобто 
розроблення комплексу заходів щодо отримання та обробки даних про 
конкурента: майнових, фінансових та управлінських ресурсах, можли-
востях і слабких місцях, а також про оперативні та стратегічні плани. 

Ділова (корпоративна) розвідка – аналітичний процес, який пере-
творює розрізнені дані про бізнес (виробництво, збут, комерція чи 
надання послуг) на потрібну, точну й придатну інформацію про стан 
фінансово-господарської діяльності:

• підприємств-конкурентів; 
• міжнаціональних корпорацій;
• підприємств-партнерів; 
• іноземних корпорацій;
• задіяних ними виробничих сил; 
• використовуваних можливостей і намірів.
Тобто дотичними є три основних фактори – споживачі, конкуренти 

та зміни умов на ринках.
Отже, ділова розвідка, як і конкурентна, є різновидом економічної 

розвідки, яка має на меті не тільки формування бази даних про конку-
рентів, їх досягнення чи недоліки, а й прогнозування конкурентоспро-
можності власної продукції й конкурента, послуг і діяльності фірми; 
передбачення можливих економічних криз у фінансово-господарській 
діяльності організації; визначення шляхів їх усунення; вироблення 
рекомендацій щодо виходу на певний сегмент ринку; підбору кадрів 
та захисту стабільності й економічної безпеки фірми; розроблення 
стратегічних проектів для прийняття управлінських рішень. 

Основними параметрами будь-якого бізнесу є:
• ідея – що потрібно робити, аби отримувати прибутки;
• процес – безпосередня діяльність для отримання прибутку за-

вдяки правильній організації бізнес-процесів;
• ефективне управління ризиками – вишукування таких шляхів і 

методів, які б забезпечили беззбитковість бізнес-процесів або 
звели їх до мінімуму.

Сутність поняття “ідея” полягає в отриманні максимальних доходів 
від наявних коштів. Ідею бізнесмен може придумати сам за умови, що 
він має відповідні кошти і час для її втілення в бізнес, а може запо-
зичити в інших, скопіювати, викрасти тощо, економлячи при цьому 
час і кошти. Адже коли ця ідея перспективна і ввійшла в бізнес як 

тЕма 5. ділова (корпоративна) розвідка
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“золота жила”, то, напевно, жоден власник не захоче нею поділитися. 
Звідси висновок: ідею викупляють, збирають по крихтах і копіюють 
або банально викрадають.

Процес – це така модель організації бізнесу, котра дає змогу за 
рівних умов з партнерами по бізнесу отримувати значно більші при-
бутки. 

Західні комерційні структури давно використовують таке понят-
тя, як бенчмаркінг, під яким розуміють вивчення досвіду, стратегії, 
рішень, ділової практики кращих компаній галузі з метою викорис-
тання в адаптованому вигляді для поліпшення якості роботи своєї 
компанії.

Існує й інше за змістом трактування поняття “бенчмаркінг”: це ме-
тод управління, орієнтований на відтворення еталона. Він передбачає 
збирання інформації про чужі еталони і ключові параметри бізнес-опе-
рацій (бенчмарках) та їх відтворення у своїх компаніях. У перекладі з 
англ. слово benchmark означає геодезичну відмітку висоти – стійкий 
орієнтир, щодо якого визначають інші висоти й відстані. Бенчмар-
кінг – це порівняння ефективності системи з якимось установленим, 
прийнятим значенням. На Заході поняття “бенчмаркінг” почали вико-
ристовувати наприкінці 1970-х років. У США, Японії та інших країнах 
програми бенчмаркінгу розвиваються за державної підтримки; діють 
також індустріальні бюро знайомств, мета яких – пошук партнерів з 
бенчмаркінгу. 

Отже, бенчмаркінг – це система методів і способів вивчен-
ня позитивного досвіду партнерів та конкурентів, розроблення 
взаємозв’язаної системи показників ефективності й рентабельності, 
вивчення особливостей досягнення кожного з них окремо і в сукуп-
ності та індивідуальний зиск від показників, в основі чого лежить 
свідоме відтворення та впровадження у власному бізнесі необхідного 
комплексу бізнес-рішень.

Сьогодні ділова розвідка є складовою корпоративної культури 
ведення сучасного бізнесу. Для виживання підприємства в умовах 
конкурентної боротьби першочергову роль відіграє розвідка намірів 
конкурентів, вивчення основних тенденцій бізнесу, аналіз можливості 
ризиків тощо.

На Заході існує навчальна дисципліна business intelligence, яка вивчає 
ці аспекти бізнесу, а культура конкурентної розвідки настільки поширена 
і задіяна, що цей процес сприймається як належне.

5.3. спЕЦиФіка трактування ділової (корпоративної) розвідки та її відмінність...



474 Економічна бЕзпЕка підприємств

На жаль, у нашій країні поняття business intelligence і industrial 
espionage розглядаються у взаємозв’язку, а термін business intelligence 
використовується з великою засторогою, оскільки через нерозуміння 
суті процесів розвідки її трактують як шпигунство.

Промислове шпигунство виникає там, де виявляється слабкість ді-
лової розвідки. У практиці трапляються ситуації, коли правові межі не 
збігаються з етичними. То ми маємо справу з некомпетентною діловою 
розвідкою чи із промисловим шпигунством?

Шпигунство припускає передавання, викрадання або збирання 
відомостей про державну або військову таємницю, тому промисловим 
шпигунством мають займатися відповідні органи, уповноважені на це 
державою. Розвідка і шпигунство – схожі поняття тільки у слов’янських 
мовах, а business intelligence і industrial espionage – абсолютно не збі-
гаються.

Нині успішне ведення ділової (корпоративної) розвідки багато в 
чому залежить саме від конкурентної розвідки, адже своєчасне отриман-
ня достовірної інформації про конкурента, його діяльність є запорукою 
успіху власного бізнесу. Однак межа між маркетинговими прийомами 
добування інформації та промисловим шпигунством настільки непо-
мітна, що її визначити проблематично.

Промислове шпигунство – це добування протизаконним шляхом 
конфіденційних даних про діяльність конкурентів, крадіжка відомостей, 
що становлять ноу-хау, ведення недобросовісної конкуренції, отримання 
персональних даних для їх використання у злочинних цілях. 

Однак досить часто бізнес-матеріали, що становлять комерційну 
таємницю, якимось чином потрапляють на шпальти газет, в рекламні 
буклети, огляди тощо. Якщо для одних підприємств ця інформація не-
важлива, то для інших стає цінною знахідкою. Є ситуації, коли компанії, 
прагнучи отримати необхідні дані, нехтують етичними нормами і про-
сто викрадають або купляють цінну для них інформацію, “зламують” 
комп’ютерні системи тощо.

Отже, визначити межі промислового шпигунства, тобто таємного 
отримання результатів нових досліджень, технологій, ноу-хау конку-
рентів із незначними витратами матеріальних і грошових ресурсів 
дуже складно. Поняття промислового шпигунства схематично можна 
подати як модель взаємозв’язаних дій, спрямованих на отримання 
вигоди (рис. 5.2). 

тЕма 5. ділова (корпоративна) розвідка
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інформації

Зберігання 
інформації

Аналіз 
інформації

Рис. 5.2. Модель промислового шпигунства

Якщо будь-яка ланка випадає із взаємозв’язаного ланцюга, то про-
мислове шпигунство не досягає своєї мети. В науковій літературі пи-
танням промислового шпигунства, економічної, ділової, конкурентної 
розвідок, на противагу теорії маркетингу, не приділялося належної 
уваги. Тому практичним працівникам доводиться самотужки, через 
власні помилки і втрати, використовувати всі відомі їм способи і мето-
ди отримання інформації та ведення ділової (корпоративної) розвідки 
(рис. 5.3). 

Сучасне промислове шпигунство – це свідоме пошкодження про-
мислового обладнання, інформаційних систем, психологічний тиск на 
працівників з метою дестабілізації діяльності конкурента. В наших 
умовах це спроба деяких фірм стати абсолютними монополістами в 
місті чи регіоні. Для цього застосовують, як уже зазначалося, підкуп, 
погрози, шантаж працівників, переманювання грамотних спеціалістів 
від конкурентів, крадіжки баз даних і описів технологічних процесів. 

Дослідження гострих проблем вітчизняної економіки свідчать, 
що причиною більшості з них є неуважне ставлення керівників фір-
ми і держави загалом до створення і захисту конкурентного серед-
овища, організації конкурентної розвідки та гарантування еконо-
мічної безпеки фірм як економічної одиниці, що може призвести 
не лише до значних фінансових витрат, а й до банкрутства та втра-
ти бізнесу. Однак, незважаючи на існуючий досвід конкурентної 
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Рис. 5.3. Способи отримання інформації про конкурентів
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політики високорозвинених країн, наша країна не вчиться на чужих 
помилках, а припускається серйозних прорахунків. Наприклад, змова 
товаровиробників нафтопродуктів, ринкова влада яких ґрунтується на 
належності російським кампаніям 90% вітчизняного ринку, призвела до 
монополізації цього стратегічно важливого ринку. 

Отже, 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 
зворотногострою зброєю, яка може бути використана проти вашого 
бізнесу. Ці складнощі переживав бізнес у всіх країнах світу. Зокрема, в 
Японії донедавна існувала така філософія: для чого витрачати 10 років 
та 1 млрд. доларів на дослідження, коли за хабар в 1 млн. доларів ін-
женер фірми-конкурента зможе швидше й ефективніше досягти такого 
самого результату. І лише в квітні 2003 р. Міністерство економіки та 
промисловості зробило перші кроки для оголошення промислового 
шпигунства діянням, що підпадає під кримінальну відповідальність. 
Аналогічна ситуація і у Франції. Уряд цієї країни визнає, що безпо-
середньо передає захоплені секрети французьким корпораціям, тут 
розвідка працює і для приватного сектора.

Ділова розвідка має суспільно-корисний характер, оскільки допо-
магає бізнесу, як вітчизняному, так і зарубіжному, розвиватися, вдоско-
налюватися, диверсифікуватися. Водночас у найближчому майбутньому, 
коли бізнес стане більш професійним, конкурентним і цивілізованим, 
ділова розвідка буде розглядатися як необхідна умова забезпечення 
стратегічної стійкості, конкурентоспроможності та економічної без-
пеки фірми. 

На макрорівні всі країни ведуть економічну розвідку: це питання на-
ціональної безпеки та міжнародного права. Разом із тим урядові розвід-
увальні структури дедалі частіше діють в інтересах приватних корпорацій. 
Стосовно мікрорівня йдеться про конкуренційне право, захист економіч-
ної конкуренції, авторських і суміжних прав, обмеження монополізму, 
порушення комерційної таємниці тощо. Що є законним, а що ні, мають 
вирішувати юристи, а для економістів головне – ефективність. Хоча між 
економістами та юристами має існувати чітка взаємодія на основі право-
відносин цивілізованого ринку.

Нині стерті всі ідеологічні бар’єри, і шпигунство розглядається 
як звичайний бізнес, такий самий, як торгівля комп’ютерами, авто-
мобілями чи сигаретами. Можна сказати, цей бізнес поставлено на 
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економічну основу, де місце “солдатів холодної війни” зайняли еко-
номісти та маркетологи. Серед них існує така думка: “Багатий не той, 
хто перший винайшов велосипед, а той, хто перший дізнався про це і 
зробив свій бізнес”. 

Для досягнення найбільшої ефективності, пов’язаної зі збиранням, 
опрацюванням та узагальненням інформації, розвідувальна діяль-
ність спирається на принципи й методи, деякі з яких мають закритий 
характер. 

У практиці розвідувальної роботи давно використовується спо-
стереження за конкурентом без проникнення на його об’єкти. Цьому 
сприяють новітні технічні засоби. За допомогою мініатюрних мікро-
схем, які вмонтовуються в аудіо- та відеотехніку, можна отримати най-
необхіднішу та широкомaсштабну інформацію. Деякі з таких пристроїв 
можуть передавати інформацію на відстань 1000 км. Останнім часом у 
розвідувальній техніці використовується лазерний промінь. 

Промислове шпигунство поставлено на державну основу і фінан-
сується державою. За словами колишнього директора ЦРУ Гейтса, нині 
безпека ділової інформації дедалі частіше опиняється під загрозою, а 
джерел небезпеки стає все більше. Неприємності можуть виникнути не 
лише з боку організованих злочинних синдикатів і терористів, а й від 
розвідувальних центрів, що фінансуються урядом.

Уряди фінансують операції, під час яких вивчається діяльність 
різних компаній, можна отримати відомості про майбутні контрак-
ти, узагальнюється інформація про фінансовий стан організацій та 
банківських операцій, аналізуються події, які можуть позначитися на 
формуванні цін на світовому ринку.

Відповідні структури прагнуть володіти повною інформацією 
про стан ринку, а також про технології виробництва. Інколи вони 
навіть готові поділитися нею з компаніями своєї країни. Для отри-
мання важливих відомостей розвідувальні служби США, Франції та 
інших країн використовують численні методи, розроблені в період 
“холодної” війни.

Через економічні правопорушення та корупцію щорічно компанії 
США втрачають $260 млрд. у межах країни і ще $140 млрд. – у зарубіж-
них операціях. Ці цифри щороку зростають. За даними Американської 
спілки промислової безпеки, починаючи з 1985 р. кількість випадків 
шпигунства щодо промислових галузей США зросло на 260%. За ін-
формацією з інших джерел, США втратили від викрадення комерційних 
таємниць лише в 2001 р. $250 млрд.

тЕма 5. ділова (корпоративна) розвідка
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На думку американських оглядачів, промислове шпигунство по-
чинає серйозно загрожувати національним інтересам найпотужнішої 
країни світу. Не дивно, що США, де витрати на технологічні розробки 
й дослідження сягають астрономічної суми $600 млрд. є основним 
об’єктом міжнародного корпоративного шпигунства.

ФБР вважає, що в промисловому шпигунстві проти США беруть 
участь урядові секретні служби багатьох країн, в тому числі й ко-
лишніх союзників та партнерів. Під час слухання в конгресі в травні 
2002 р. представники цього агентства, на яке покладено функції 
протидії корпоративному шпигунству ззовні, оголосило список 23 
країн, де ця діяльність здійснюється державними розвідувальними 
службами. В цьому списку Ізраїль, Англія, Німеччина, Франція, Ро-
сія та ін.

Американська спілка індустріальної безпеки щорічно відмічає 
зростання кількості великих американських корпорацій, щодо яких 
здійснювалися акти шпигунства. Найбільш привабливими виявилися 
секрети IBM (комп’ютери), Corning Inc. (спеціальне покриття, опти-
ка, напівпровідники), Honeywell Corp. (авіакосмічне обладнання), 
Eastman – Kodak (фотообладнання, в тому числі і для аерокосмічного 
знімання), AT@T (зв’язок), General Electric (електротехніка).

Аналітики Агентства національної безпеки США були шоко-вані, 
коли їм вдалося дешифрувати й перевести перехоплені повідом-лення, 
призначені для Токіо, з вашингтонського офісу корпорації “Міцу-
бісі”: вони містили щоденне аналітичне зведення ЦРУ, призначене 
для президента США і членів Ради національної безпеки. За кілька 
років до цього працівники корпорації “Хітаті” змогли проникнути в 
ІВМ, передавши викрадену інформацію через японське консульство 
в Сан-Франциско.

З’ясуємо фактори активного розвитку промислового шпигунства:
1. У передових країнах світу фундаментальна наука дедалі тіс-

ніше зростається з великим бізнесом. В результаті виникла цікава 
ситуація: інвесторам стало економічно вигідніше вкладати кошти 
не в саму інноваційну діяльність, а в інфраструктуру з добування 
інформації про неї.

2. Із настанням епохи комп’ютеризації провідне місце у шпигун-
ському бізнесі посіли фахівці з ЕОМ або, як їх інакше називають, 
агенти-цифровики. Вони належать до нової еліти злочинного світу і є 
більшою небезпекою, ніж вуличні й залізничні грабіжники, оскільки 
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можуть одним ударом довести до банкрутства фірму, завдати шкоди 
будь-якій галузі промисловості або навіть цілій країні. Ідеальним 
полем діяльності для комп’ютерних шахраїв є те, що нині численні 
фірми об’єднані одною комп’ютерною установкою. Ця установка 
дає можливість зібрати дані в єдиний центр. Підключитися до такого 
центру без проблем може будь-який комп’ютерний хакер. Таким чи-
ном він може не тільки отримати секретну інформацію, а й вивести з 
ладу всю систему за допомогою вірусів. Прикладом може слугувати 
історія із західнонімецькою фірмою “Шмідт унд фольке”, яка за-
ймалася розробкою корисних родовищ на дні моря. Завдяки роботі 
хакера було викрадене не тільки точне географічне положення району 
дослідження, а й найцінніший секрет – метод пошуку цих родовищ. 
Після оброблення цієї інформації вона була продана конкуруючій 
фірмі, яка зекономила на цьому великі кошти, а фірма “Шмідт унд 
фольке” зазнала великих втрат. Або, наприклад, загальна система 
паспортизації ЄДАПС, яка об’єднує у своєму банку даних паспортні 
дані всього населення країни, чи система податкової служби з при-
своєння ідентифікаційних номерів, матеріали баз даних яких часто 
з’являються на чорному ринку.

Останнім часом уряди деяких держав прийняли нормативно-правові 
акти, згідно з якими діяльність комп’ютерних хакерів карається за-
коном. Але незважаючи на це, багато комп’ютерних злочинів так і 
залишаються нерозкритими. 

Економічні ризики ще досить високі. Якщо раніше для шахрай-
ських дій у сфері підприємництва були характерні досить очевидні 
й примітивні способи обману, то нині вони стали складнішими й ви-
тонченішими.

Часто, незважаючи на оптимістичні прогнози, стійкий і дина-
мічний розвиток бізнесу, через кілька років підприємство опиняється 
перед загрозою банкрутства, виникає потреби в його додатковому 
фінансуванні. До таких втрат призводить незадовільне керівництво, 
слабка кадрова політика і брак досвіду в цій сфері діяльності. Проте 
глибше вивчення ситуації показує, що насправді використовується 
витончена схема шахрайства, здійснюється розкрадання грошових 
коштів.

Крім того, незважаючи на збільшення доступу до вітчизняної і 
зарубіжної преси, дуже важко знайти інформацію, що заслуговує на 
довіру. Упередження й помилкова інформація дуже поширені. Тільки 
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наявність достовірної інформації про партнерів дає змогу компаніям 
уникнути багатьох неприємностей і забезпечити належний рівень своєї 
економічної безпеки.

Потрібно розмежовувати поняття “розвідка” й “контррозвідка”. Роз-
відка – це добування й забезпечення інформаційних потоків, а контрроз-
відка – контроль за інформаційними потоками та можливими шляхами 
витоку інформації. Економічна контррозвідка – системне явище, яке 
включене в загальну службу безпеки. В її завдання входять збиран-
ня, систематизація і захист безпосередньо інсайдерської інформації 
оперативно-комерційного характеру, оскільки така інформація є важ-
ливою і за незначного обсягу, випереджає реальні події і цінна тим, що 
на її основі можна робити прогнози на майбутнє з високою точністю.

Однак економічна розвідка й контррозвідка підпорядковані службі 
безпеки, яка діє в обмежених напрямах, не дозволяє називати себе діло-
вою або конкурентною розвідкою. Це по суті інформаційно-аналітичний 
відділ служби безпеки. А основне завдання ділової розвідки не ви-
конується: не розробляються і не приймаються стратегічно важливі 
управлінські рішення в компаніях.

Коли йдеться про конкурентну розвідку, то це не лише дослідження 
ринку, бажання дізнатися про обсяги продажу конкурентів, а й (у цьому 
відмінність від інформаційно-аналітичної роботи) наскільки швидко 
керівник конкуруючої фірми здатний приймати рішення, ризикувати. 
Це вже не просто інформаційно-аналітична робота, а й частково роз-
відувальна. Тут можуть застосовуватись методи “інформаційної про-
вокації”, наприклад публікація статті й “відстежування конкурента”.

Організовуючи відділ ділової розвідки, слід враховувати, що його 
діяльність є легальною, але таємною, тому важливо приховувати від 
конкурентів і партнерів інформацію про цей вид діяльності, її методи 
і засоби. 

Працівники служби ділової розвідки підприємства спеціальними ме-
тодами й заходами мають виявляти загрози, розробляти методи запобіган-
ня їм та усунення їх, рекомендувати акції щодо їх нейтралізації. Останнім 
часом посилено розвивається новий напрям діяльності, в основі якого 
зафіксовано кінцевий результат – “виконану функцію”. Він пов’язаний 
із “психо-інжинірінгом” – управлінням колективною свідомістю.

Не слід зосереджувати увагу на грі слів “конкурентна розвідка”, 
“ділова розвідка”. Перша думка, що виникає під час аналізу слово-
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сполучення “конкурентна розвідка” стосовно збирання розвідувальних 
даних про конкурентів – оманлива. Безперечно, йдеться про досягнення 
переваг у конкурентній боротьбі, що підтверджує вживання поняття 
“конкурентна”, однак заміна цього терміна на вже відомий термін “діло-
ва” знімає всі сумніви. А одночасне вживання терміна “бізнес-розвідка” 
поряд із синонімом “ділова розвідка” жодних сумнівів не викличе.

Отже, конкурентна розвідка – це вузький напрям ділової роз-
відки, який відповідає основній меті: побудові системи взаємовід-
носин з конкурентами, тобто створенню комплексу заходів щодо 
отримання та опрацювання даних про конкурента, а також про його 
оперативні та стратегічні плани. Ділова розвідка – це легальний вид 
діяльності, який належить до поняття добросовісної конкуренції. 
Тому такі методи в рамках business intelligence зазвичай не вико-
ристовуються. Цим ділова розвідка відрізняється від промислового 
шпигунства.

Зважаючи на це визначення, можна стверджувати:
• ділова (корпоративна) розвідка є таким інструментом менедж-

менту, який забезпечує менеджерів актуальною, спеціально зо-
рієнтованою на прийняття управлінських рішень інформацією 
про стан внутрішнього і зовнішнього середовищ компанії;

• конкурентна розвідка – це збирання і обробка інформації ле-
гальними методами і способами, при використанні яких явища 
й тенденції дослідження інформації вивчають з огляду на кон-
куренцію та конкурентну боротьбу.

Таким чином, ринок, крім внутрішнього опрацювання проблем, ви-
магає сил і коштів для розвідки, збирання та опрацювання численних 
джерел зовнішньої інформації. Нині написано багато книг і статей, 
придумано багато термінів. Спробуємо з’ясувати, що означають і як 
застосовуються ці терміни.

Перегляд термінологічних джерел, тлумачних словників дає змогу 
зробити висновок, що поняття “розвідка” можна зіставити з щоденним 
видом діяльності кожного індивіда, адже для здійснення будь-яких 
звичайних буденних вчинків потрібно мати певну інформацію роз-
відувального характеру: що, де, коли, як і для чого. Про це ж свідчать 
групи синонімічних слів, пов’язаних із поняттям “розвідка”. Щодо 
поняття “розвідка” існує низка поглядів, в яких вона аналізується в 
різних аспектах (рис. 5.4). 
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Розвідка

дії окремих груп або осіб з метою одержання необхідної інформації про яви-
ща та об’єкти, що належать до сфери їхніх професійних інтересів

вид діяльності, пов’язаної з дослідженням (обстеженням) чого-небудь із 
спеціальною метою

організації, що відають спеціальним вивченням різних аспектів будь-яких 
явищ, пов’язаних із наукою, виробництвом, економікою, політикою, війною і 
суспільними стосунками всередині країни і за її межами в рамках завдань, які 
вирішуються цими організаціями

діяльність з метою одержання інформації будь-якого характеру з використан-
ням технічних засобів, методів агентурного втручання

сукупність прийомів і методів вивчення об’єктів і явищ, що належать до сфе-
ри інтересів конкретних людей, професійних груп чи структур

Рис. 5.4. Аспекти трактування розвідки

Діяльність, пов’язана з одержанням інформації будь-якого характеру 
за використання технічних засобів, методів агентурного втручання, є 
протизаконним видом добування інформації і застосовується лише від-
повідними службами за наявності чинних документів.

Зважаючи на базове значення поняття “розвідки”, визначимо тер-
міни маркетингова, конкурентна і ділова корпоративна розвідки.

Маркетингова розвідка – поняття широке: “маркетинг” означає не 
тільки вивчення конкурентів, а й просування продукту з початкової 
стадії розроблення до продажу, рекламу, ціноутворення. 

Конкурентна розвідка (competitive intelligence) – вузький напрям ді-
лової розвідки, який відповідає основній меті: побудові системи взаємин 
з конкурентами, тобто створенню комплексу заходів щодо отримання 
й оброблення даних про конкурента: про його майнові, фінансові та 
управлінські ресурси, можливості, вразливість, а також про оперативні 
та стратегічні плани. Конкурентна розвідка, на відміну від розвідки 
на користь держави, проводиться на користь бізнесу і тільки бізнесу.

Під діловою (корпоративною) розвідкою (у перекладі з англ. – 
business corporate intelligence ) розуміють збирання та аналіз відомостей 
про партнерів і конкурентів. Мета ділової розвідки виявити реальний 
стан справ у корпораціях, сильні й слабкі сторони їх бізнесу. Діловою 
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(корпоративною) розвідкою займаються банки, інвестиційні, аудитор-
ські, дослідницькі, консалтингові компанії, рейтингові агентства. Одні 
роблять це на користь власного бізнесу, інші – за завданням клієнтів. 
Фактично будь-яке маркетингове дослідження містить елементи ді-
лової розвідки.

Зазначимо, що у сфері інформаційних технологій термін business 
intelligence був введений в обіг Говардом Дреснером в 1989 р. для по-
значення набору концепцій і методик підвищення ефективності ухва-
лення бізнес-рішень за допомогою фактографічних інформаційних 
систем, тобто має дещо відмінне значення. У цій сфері ділова розвідка 
визначається як широка категорія технологій, пов’язаних зі збиранням, 
зберіганням, аналізом і забезпеченням доступу до інформації з метою 
ухвалення оптимальних ділових рішень. У цьому разі таке явище, як 
ділова розвідка, безпосередньо не стосується забезпечення економічної 
безпеки. 

Порівнюючи та аналізуючи конкурентну і ділову розвідку країн 
Заходу, можна говорити, що перша – спрямована на дослідження мі-
крооточення, тобто внутрішнього оточення конкретної організації, 
та макрооточення крізь призму конкуренції; друга – віддає перевагу 
макрооточенню. Отже, розуміння необхідності аналізу зовнішнього 
середовища як єдиного цілого спричинило розмивання меж між цими 
поняттями.

Для виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби пер-
шочергову роль відіграє розвідка намірів конкурентів, вивчення осно-
вних тенденцій бізнесу, аналіз можливих ризиків. 

Методів ділової (корпоративної) розвідки дуже багато. Людина, не 
ознайомлена з ними, уявляє їх як заборонені. Проте базові методи ґрун-
туються на логіці і збиранні легальних даних. А ось методи збирання 
інформації різняться кардинально: це і діалог із працівниками фірми 
конкурента, і бесіда по телефону з менеджерами, і резюме працівників, 
і Інтернет. Частина методів ґрунтується на спостереженні, яке широко 
використовують у дослідженні конкурентів.

Використання методів і технологій розвідки дає змогу успішно 
здійснювати прогноз кризових явищ у бізнесі, тобто реалізовувати 
функцію превентивного запобігання кризі. Така ситуація дає змогу 
вжити запобіжних ходів і знизити вірогідність настання кризи, лока-
лізувати або зменшити можливі збитки. Крім того, поінформованість 
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щодо майбутньої кризи може бути використана для зміцнення свого 
становища або послаблення конкурента.

Нині роль ефективно організованої ділової розвідки посилюється. 
Труднощі полягають у правильному усвідомленні не тільки зовнішніх 
обставин, а й внутрішнього середовища компанії. Не є таємницею, що 
доволі часто менеджери, бажаючи показати свою діяльність у кращому 
світлі перед вищим керівництвом або власниками підприємства, а інколи 
й просто прикриваючи свої помилки, спотворюють або фальсифікують 
інформацію, яка надходить в управлінські структури. Це призводить до 
ухвалення неоптимальних рішень, які можуть завдати збитків бізнесу. 
Завданням ділової розвідки є перевірка інформації і запобігання поді-
бним ситуаціям.

Збирання й опрацювання актуальної та достовірної інформації об-
новлює інформаційні ресурси, а отже, виникає потреба в сучасних тех-
нічних засобах і наявності програмного забезпечення, яке дасть змогу 
не лише збирати і зберігати дані з різних джерел, а й вести пошук по 
інформаційних масивах, використовуючи різні критерії. Для адекватного 
опрацювання отриманих даних і формування обґрунтованих висновків 
та прогнозів потрібні висококваліфіковані фахівці-аналітики.

Оскільки найважливішим у діяльності служб економічної безпеки 
стає прогнозування, то основну роль відіграє аналітична робота. Біль-
шість бізнесменів вважають, що інформаційно-аналітична робота – до-
роге задоволення. Однак аналіз інформації здійснюють, навіть якщо 
він не входить у бізнес-процеси. Адже важко знайти ділову людину, 
яка б не цікавилася новинами і не перечитувала пресу, не стежила за 
новинами. А от це заняття, що проводиться систематично, є складо-
вою життєвого циклу розвідувальної діяльності або більш звичної для 
бізнесу – “інформаційно-аналітичної діяльності”. Служби економічної 
безпеки і ділової розвідки виявляють ризики, моделюють загрози та 
сценарії розвитку криз, ідентифікують чинники, що діють на їх на-
ближення й розвиток. Основним завданням стає – передбачити мо-
мент, місце та ймовірність настання кризи для вжиття превентивних 
заходів і концентрації необхідних сил і засобів. Так нині діють служби 
економічної безпеки найбільших вітчизняних і зарубіжних компаній, 
корпорацій та холдингів.

5.3. спЕЦиФіка трактування ділової (корпоративної) розвідки та її відмінність...
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5 . 4 .  О с о б л и в о с т і  д і л о в о ї 
( к о р п о р а т и в н о ї )  р о з в і д к и

Поняття “ділова (корпоративна) розвідка” (Д(К)Р ) увійшло до 
українського лексикону порівняно недавно. У період боротьби із “за-
гниваючим” імперіалізмом за кордоном цей процес називали негативно 
забарвленим словосполученням “промислове шпигунство”. Однак це 
не заважало нашій державі давати завдання звичайній розвідці і за тими 
крихтами інформації, яку вона здобувала, ставити перед інститутами 
й окремими ученими завдання, які сьогодні вирішує ділова (корпора-
тивна) розвідка.

Фактично Д(К)Р забезпечує керівництво підприємства інфор-
мацією, необхідною для превентивного ухвалення рішень. Це зби-
рання інформації, її класифікація (за вагомістю, рівнем вірогідності, 
напрямком застосування і т.д.), аналіз, прогноз розвитку ситуації, під-
готовка рекомендацій керівництву. Розрізняють стратегічну Д(К)Р і 
оперативну (рис. 5.5).

Служба Д(К)Р залежно від масштабу підприємства може складатися 
з одного штатного працівника, а може бути великим і розгалуженим 
підрозділом. У практичній діяльності до процесу Д(К)Р залучається 
багато працівників підприємства, що не мають прямого адміністратив-
ного зв’язку з цим підрозділом.

Завдання стратегічної Д(К)Р за змістом близькі до завдань страте-
гічного планування і маркетингу і зводяться до визначення структури й 
динаміки тієї сфери господарсько-економічної діяльності, в якій працює 
(або збирається працювати) підприємство, з виявленням і аналізом усіх 
конкурентів і контрагентів у цій сфері діяльності. 

Оперативна Д(К)Р вирішує гострі завдання негативної взаємодії 
з конкретним конкурентом і часто діє на межі етично та юридично 
установлених норм і засобів. Оскільки йдеться про цільову функцію 
створення труднощів або перешкод конкурентові, то всі ці завдання 
ставляться з явним акцентом на пошук слабких місць у діяльності 
конкурента.

Джерела інформації, цінної для вирішення завдань Д(К)Р, численні 
й різноманітні. Навіть поверхневий огляд дає змогу виявити, що для 
оперативної Д(К)Р, де потрібна інформація (зокрема, негативна), ре-
тельно приховується й не афішується ні в ЗМІ, ні в ділових чи інших 
друкованих матеріалах. Основними джерелами інформації здебільшого 

тЕма 5. ділова (корпоративна) розвідка
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є люди, а саме міжособистісне спілкування, переважно неофіційне, з 
працівниками конкурента.

Ділова (корпоративна) розвідка

стратегічна Д(К)Р оперативна Д(К)Р

законодавство про під-
приємницьку діяльність

інформація про керів-
ництво корпорації

конкуренти справжні потенційні історія фірми-конкурента

ринки існуючі потенційно 
можливі

структура фірми-
конкурента

нові технології та 
інтелектуальна 

власність
освоєні неосвоєні

специфіка виробництва 
фірми-конкурента

маркетинговий стиль 
конкурента

стратегія і тактика 
конкурента

ресурси товарні запаси
тенденції змін 
всіх об’єктів

дослідницька діяльність 
фірми-конкурента

зв’язки з владними 
структурами

перспективні плани кадровий менеджмент лобіювання

Рис. 5.5. Класифікація ділової (корпоративної) розвідки за 
предметом інтересів

Водночас для стратегічної Д(К)Р плідна і цікава інформація є в за-
гальнодоступних джерелах. Вона не тільки не приховується, а навпаки, 
рекламується, організовується і подається у вигляді різних баз даних, до-
відників, оглядів, наукових статей, публіцистики тощо. Моніторинг згадок 
про підприємство чи про конкурентів у ЗМІ дає низку можливостей для 
ділової (корпоративної) розвідки (рис. 5.6).

Основні аспекти, які має з’ясувати ділова (корпоративна) розвідка 
для виконання завдання, можна схематично відобразити блок-схемою 
запитань (рис. 5.7).

5.4. особливості ділової (корпоративної) розвідки
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Ділова (корпоративна) розвідка

згадки про власне 
підприємство в ЗМІ

моніторинг

згадки про 
конкурентів у ЗМІ

Виявляти зміни в 
підходах у 

позиціюванні

Відстежити початок 
і циклічність PR-

компаній

Установити 
PR-канали

Зпрогнозувати PR-
бюджети конкурентів

Стежити за кадровими 
змінами, інноваціями в 

управлінні і технологіях

Стежити за змі-
нами стра-тегій 

покупців

Відстежити вплив внутрішніх і 
зовнішніх факторів на 

реакцію ринку

Зібрати експертні висновки 
щодо впливу чинників на 

бізнес-процеси

Відстежити дії конкурентів від 
початку компрометуючої акції

дозволяє

Рис. 5.6. Можливості моніторингу ЗМІ

Якщо вам потрібно оцінити доцільність нового бізнес-проекту, 
надійність партнерів, серйозність намірів конкурентів, інформація має 
бути максимально повною. Як відомо, хто володіє інформацією, той 
править світом. Проте самостійно і швидко знайти потрібні відомості 
не так просто. Тому і з’явилися фірми, що спеціалізуються на пошуку 
бізнес-інформації.

Запитання, від яких залежить якість розвідки

Що потрібно дізнатися агентам? Якими методами збиратимуть дані?
Хто збере дані про конкурентів?

Де можна отримати необхідну 
інформацію?Хто буде систематизувати, аналі-

зувати й інтерпретувати дані?

Як розповсюджувати та доводити 
отриману інформацію, щоб відпо-

відні особи реагували на неї

Які джерела треба задіяти для до-
бування інформації?

Як краще зберігати отриману 
інформацію?

Як здійснювати роботу з 
персоналом

Як здійснювати охорону системи від 
витоку інформації і саботажу?

Рис. 5.7. Перелік запитань, від вирішення яких залежить якість розвідки

тЕма 5. ділова (корпоративна) розвідка
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Коли варто звертатися до послуг бізнес-розвідників? Нині в Украї-
ні, за прикладом “старшого брата”, почали досить активно працювати 
компанії, що займаються бізнес-розвідкою. Тому важливо зрозуміти, 
в яких випадках і які послуги цих фірм можуть знадобитися саме вам. 

У компанії з’являються нові стратегічні завдання, які потрібно оці-
нити. Це може бути купівля контрольного пакету акцій або значної його 
частки незнайомою для інвестора компанією із стратегічною метою, 
поява нових партнерів або сумісне ведення бізнесу.

Отже, вирішення конкретного завдання Д(К)Р можна подати як 
тристадійний процес, зображений у табл. 5.1.

   Таблиця 5.1
Процес вирішення конкретного завдання Д(К)Р

Етап Завдання Дія

1

1.1. Визначення потреби в інфор-
мації

Систематизація запитань

1.2. Організація ресурсів для збиран-
ня інформації

Систематизація джерел інформації
Збирання інформації

2

2.1. Опрацювання й оцінювання 
інформації

Класифікація інформації
Систематизація інформації

2.2. Аналіз інформації і складання 
висновків

Генерація вторинної (узагальнюю-
чої) інформації

3

3.1. Передавання інформації особам, 
що ухвалюють рішення

Забезпечення оперативного зворот-
ного зв’язку із замовником

3.2. Адресний розподіл інформації 
між підрозділами

Систематизація адресатів. Забезпе-
чення конфіденційності

Великі розвідники типу Ріхарда Зорге свого часу вирішували всі 
питання перших двох етапів Д(К)Р поодинці, причому в умовах, які 
навіть віддалено не нагадують те, що ми маємо нині, ні за кількістю 
джерел інформації, ні за засобами пошуку цієї інформації, ні за засо-
бами її опрацювання та аналізу, ні за умовами власної роботи. У 1980-і 
роки робочі групи, створювані ВПК, при ЦК КПРС працювали в інших 
умовах, але методи “ручного” опрацювання інформації на той час ще 
не зазнали практично ніяких змін. А ці методи в умовах не дуже кон-
спіративної діяльності кожної такої групи і достатньо серйозних прав, 
делегованих групі владою, зводилися до добровільно-примусового 
залучення до роботи провідних фахівців і керівників, директивної 

5.4. особливості ділової (корпоративної) розвідки
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організації закритих або напівзакритих нарад, семінарів, експеримен-
тальних програм аж до колективного вироблення думок і рекомендацій 
кворумом провідних фахівців країни з виокремленої проблеми.

Якщо розглядати не загальнодержавний рівень, а звичайне ЗАТ із 
сотнею працівників, то за правильної організації роботи служба Д(К)Р 
є міні-копією описаної вище ситуації: завдання від групи Д(К)Р може 
отримати будь-який працівник, аж до президента або директора фірми. 
Адже бувають ситуації, коли потрібна інформація може бути добута 
з джерела, доступ до якого має тільки президент фірми чи директор.

Досвід останніх років показав, проте, що стратегічні завдання Д(К)
Р цілком можна вирішувати, не залучаючи до розвідувальної діяльності 
багато працівників і не користуючись ніякими закритими джерелами 
інформації. 

О. Солженіцин написав вибухонебезпечний на той час “Архіпелаг 
ГУЛАГ” за матеріалами загальнодоступних джерел, якщо не врахову-
вати численні особисті листи колишніх в’язнів. У відомих усім книгах 
Віктора Суворова (Резуна) як докази використано низку фактів, масу 
відкритих документів і матеріалів, які й донині не спростовані. 

Тому й не дивно, що не в такі вже й далекі часи газету “Правда” не 
видавали в бібліотеках читачам без спеціального дозволу відповідних 
органів. Або згадаймо скандальні судові справи Пасько, Нікітіна та ін-
ших, коли з десяти нібито кримінальних шпигунських епізодів дев’ять 
“лопалися” в суді через те, що інформація, використана підсудними, 
була взята із загальнодоступних джерел. Тому слід чітко знати, на що 
націлювати розвідку.

Механізм діяльності ділової (корпоративної) розвідки можна роз-
глядати за аспектами, схематично поданими на рис. 5.8.

Отже, в умовах інформаційного простору приховати щось  державі 
чи окремій фірмі стає дедалі важче, як би ретельно не приховувалися 
певні факти, особливо коли вони стосуються фінансово-господарської 
діяльності. Сліди їх або супутніх з ними подій настільки численні й 
різноманітні, що навіть за відкритими джерелами інформації можна 
виявити ці факти.

Інформації про супутні події так багато, що перед службою Д(К)Р 
постає проблема її надміру, тобто високого відсотка інформаційного 
“непотребу”, особливо завдяки розвитку Інтернет. Навіть те, що Україна 
більше за Росію (не враховуючи західних сусідів) відстає в “інтер-

тЕма 5. ділова (корпоративна) розвідка
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5.4. особливості ділової (корпоративної) розвідки

Механізм діяльності Д(К)Р

На що орієнтована Д(К)Р? До чого прагне Д(К)Р?

добування стратегічної 
інформації

прогнозування на-
ступних подій

оцінювання отриманої 
інформації

орієнтація на потреби спо-
живачів та замовників

Кожен працівник має бути заці-
кавленим і усвідомлювати важливість 

процесу збирання інформації

Скоротити час на встановлення 
змін ринкового середовища

Розширити базу джерел інформації

Підвищити якість розвідінформації

Створити умови для опти-
мального рівня прийняття 

управлінських рішень
яка інформація необхідна?

хто має працювати в Д(К)Р?
Оцінювання потреб органі-
зації щодо виду інформації

Використання спеціальних мето-
дик виявлення інформації 

Чинники впливу на спе-
цифіку діяльності фірми

Чому  Д(К)Р не терпить 
гласності і публічності?

Інформація про збирання 
даних щодо вашого бізнесу 

вашим опонентом

Установити джерела і 
канали інформації

Підготувати і передати дезін-
формацію на ці джерела

Взяти під контроль опонента

Спрогнозувати 
контрудари опонента

Чинники впливу на діяль-
ність фірми та забезпечення 

таємності розвідки

Основні вимоги до 
працівників Д(К)Р

Підвищити якість 
розвідінформації

Наявність стійких зворотних 
зв’язків із профілюючими відді-

лами і працівниками

Володіння правом безпере-
шкодного доступу до  голов-

ного бізнес-процесу

Тісна взаємодія та 
взаємозаміщення

Використання спеціальних мето-
дик виявлення інформації 

хто має працювати в Д(К)Р?

Основні вимоги до 
працівників Д(К)Р

Підвищити якість 
розвідінформації

Чинники тактичної групи ризиків

Запас часу для 
протидії Реальний виграш

дозволяє

до
зв

ол
яє

Рис. 5.8. Механізм діяльності Д(К)Р
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нетизації” своєї фінансово-господарської діяльності, економічного та 
політичного життя, обсяги інформації на сайтах “Українська ПРАВДА”, 
“УРА-Информ”, УНІАН, ForUm, “Інтерфакс-Україна”, “Українські но-
вини” та в російському “Рунеті” є безмежними. І не використовувати 
ці канали інформації є серйозним упущенням служби Д(К)Р будь-якого 
підприємства.

Аналіз свідчить, що у відкритому Інтернеті доступні всі прог-
рамні продукти, необхідні для створення повного життєвого циклу 
комп’ютерної підтримки служби Д(К)Р. 

Враховуючи комп’ютеризацію технологічних процесів щодо отри-
мання, опрацювання та використання необхідної для бізнесу інформації, 
спробуємо конкретизувати етапи процесу вирішення завдань (табл. 1), 
поставлених перед Д(К)Р з метою визначення частини роботи служби 
Д(К)Р, яку можна автоматизувати.

Етап 1.1 “Визначення потреби у відомостях”. 
Систематизація питань – це відповідальне завдання, оскільки ви-

значає вектор, напрям пошуку. Таку важливу роботу мають викону-
вати відповідальні експерти – працівники, що володіють системним 
підходом, мають аналітичний склад розуму та професійно знають всі 
подальші дії служби Д(К)Р . 

У результаті формується ієрархічна структура класифікатора тем 
або питань з попередньою розміткою їх порівняльної значущості. І 
вже на цьому етапі закладаються основи етапу 2.1. “Систематизація 
інформації”, тобто система питань будується з урахуванням май-бутньої 
системи відповідей і висновків.

Етап 1.2 “Організація ресурсів для збирання відомостей”, на якому 
розрізняють кабінетну Д(К)Р й агентурну 

Слово “агентурна” не слід розуміти як “шпигунська”: агентом у 
цьому контексті може бути будь-яка людина, що є джерелом усної ін-
формації (сусід в автобусі чи в потягу, учасник застілля чи конференції), 
будь-який співробітник своєї або чужої фірми, що має у своєму розпо-
рядженні відкрите джерело письмової інформації. На цьому етапі не 
наголошують на незаконних способах добування інформації, оскільки 
ці дії виходять за межі компетенції Д(К)Р і підпадають під кримінальну 
відповідальність та контролюються службами економічної контрроз-
відки конкурентів.

Кабінетна Д(К)Р за правильної організації вивільняє значну кіль-
кість працівників і цим істотно полегшує вирішення завдань третього 

тЕма 5. ділова (корпоративна) розвідка



493Економічна бЕзпЕка підприємств

етапу (пункт 3.1. “Про збереження конфіденційності”). Властивим 
і характерним для служби Д(К)Р господарюючих суб’єктів є те, що 
ділова розвідка 95% інформації черпає з відкритих джерел, 4% – із 
напівофіційних і лише 1% – із секретних джерел. А з урахуванням 
“інтернетизації” суспільства виявляється і такий чинник: чим більші 
завдання ставляться перед Д(К)Р, тим більша частина необхідної ін-
формації доступна через Інтернет.

Ці серйозні завдання і є переходом від ручного пошуку необхідної 
інформації до комп’ютерного. Комп’ютер читає тексти в сотні мільйонів 
разів швидше за людину, проте, аби він не тільки читав, а й аналізував 
суть прочитаного і відбирав тільки те, що людині потрібне, людина має 
пояснити комп’ютеру, що вона хоче і що потрібно шукати. Це пояснення 
має бути мовою, зрозумілою для комп’ютера. Тобто має бути створена не 
лише програма, а ціла експертна система, яка як експерт має проаналізу-
вати отриману інформацію. Експертна система – це програма, що пово-
диться подібно до експерта в деякій, звичайно вузькій прикладній сфері. 
Типові застосування експертних систем передбачають  такі завдання, 
як медична діагностика, інформаційний пошук та аналіз, локалізація 
несправностей в устаткуванні й інтерпретація результатів вимірювань. 

Експертні системи (ЕС) мають вирішувати завдання, що потребу-
ють експертних знань у певній сфері. У тій чи іншій формі експертні 
системи повинні мати ці знання. Тому їх також називають системами, 
заснованими на знаннях. Проте не кожну систему, засновану на знаннях, 
можна розглядати як експертну. Експертна система повинна також уміти 
певним чином пояснювати свою поведінку і свої рішення користувачеві, 
так само, як це робить експерт-людинa. Це особливо важливо у сферах, 
для яких характерна невизначеність, неточність інформації (наприклад, 
у діловій розвідці, медицині). У цих випадках здатність до пояснення 
потрібна для того, щоб підвищити ступінь довіри користувача до порад 
системи, а також для того, щоб дати можливість користувачеві знайти 
можливий дефект у міркуваннях системи. У зв’язку з цим в експертних 
системах варто передбачати дружню взаємодію з користувачем, що ро-
бить для користувача процес міркування системи “прозорим”. Часто до 
експертних систем ставлять додаткову вимогу – здатність мати справу з 
невизначеністю і повнотою. Інформація про поставлене завдання може 
бути неповною чи ненадійною; стосунки між об’єктами предметної сфери 
можуть бути наближеними. Тоді в усіх цих випадках потрібні міркування 
з використанням імовірнісного підходу. У найзагальнішому випадку для 
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побудови експертної системи має бути розроблений механізм виконання 
таких функцій системи: 

• вирішення завдань з використанням знань про конкретну пред-
метну сферу, при цьому виникне необхідність мати справу з 
невизначеністю; 

• взаємодія з користувачем, у тому числі пояснення намірів і рі-
шень системи під час і після закінчення процесу вирішення 
завдання. 

Кожна із цих функцій може виявитися дуже складною і залежатиме 
від прикладної сфери, а також від різних практичних вимог. У процесі 
розроблення і реалізації можуть виникати різні важкі проблеми, тому у 
складі Д(К)Р має бути спеціаліст із комп’ютерної техніки.

Мета досліджень з ЕС полягає в розробленні програм, які під час 
вирішення завдань, важких для експерта-людини, отримують резуль-
тати, що не поступаються за якістю та ефективністю рішенням, що 
подані експертом.

Експертна система – це програмний засіб, який використовує зна-
ння експертів для високоефективного наочного розв’язання завдань, 
що цікавлять користувача. Вона називається системою, а не просто 
програмою, оскільки містить основи знань, “вирішування” проблеми 
і компонент підтримки. Останній допомагає користувачеві взаємодіяти 
з основною програмою.

Експерт – це людина, що здатна чітко виражати свої думки і ко-
ристується репутацією фахівця, вміє знаходити правильні рішення 
проблем у конкретній предметній сфері. Експерт використовує свої 
прийоми і знання, щоб зробити пошук рішення ефективнішим, і ЕС 
моделює всі його стратегії. 

Інженер знань – людина, що має знання з інформатики і штучного 
інтелекту, знає, як треба будувати ЕС. Інженер знань опитує експертів, 
групує знання, вирішує, як вони повинні бути подані в ЕС, і може до-
помогти програмістові у написанні програм.

Засіб побудови ЕС – це програмний засіб, який використову інженер 
знань або програміст для побудови ЕС. Цей інструмент відрізняється 
від звичайних мов програмування тим, що забезпечує зручні способи 
подання складних високорівневих понять.

Користувач –людина, яка використовує вже побудовану ЕС. Так, 
користувачем може бути юрист, що використовує її для кваліфікації 
конкретного випадку; студент, якому ЕС допомагає вивчати інформати-
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ку; начальник слуби ділової розвідки, який на основі проаналізованого 
матеріалу складає прогнозовані перспективні плани чи визначає можливі 
напрями усунення ризиків та їх причин тощо. Термін “користувач” дещо 
неоднозначний. Зазвичай він позначає кінцевого користувача. Проте 
користувачем може бути:

• творець інструменту, що відлагоджує засіб побудови ЕС;
• інженер знань, що уточнює, чи є в ЕС знання;
• експерт, що додає системі нових знань;
• клерк, котрий заносить у систему поточну інформацію;
• власник бізнесу;
• керівник служби безпеки компанії;
• менеджер з безпеки;
• начальник служби ділової розвідки.
Важливо розрізняти інструмент, який використовують для побудови 

ЕС, і саму ЕС. Інструмент побудови ЕС охоплює як мову, використову-
вану для доступу до знань, що містяться в системі, так і їх подання, а 
також підтримують засоби – програми, які допомагають користувачам 
взаємодіяти з компонентами експертної системи, вирішуючи проблему.

Процедура “спілкування з комп’ютером” – це “складання пошуко-
вого запиту”. Існує багато баз даних, які є і так званими “пошуковими 
машинами” зі своєю унікальною “мовою запитів”. За обсягом україн-
сько- та російськомовного матеріалу, що зберігається в базі, лідерами є 
три російські (“Індекс”, “Рамблер”, “Апорт”) та одна світова (“AltaVista 
та Google”) пошукові машини, що розуміють українську та російську 
мови. Щодо англомовних текстів, то для їх розшуку в Інтернеті функ-
ціонують десятки загальносвітових пошукових машин і багато регіо-
нальних та локальних систем.

Зі світових пошукових машин Google має, мабуть, найбільший обсяг 
даних і найрозвиненішу мову запитів, що припускає побудову складних 
запитів із використанням усіх основних логічних операторів. Насправді 
граматика й синтаксис будь-якої мови запитів набагато примітивніші 
від будь-якої із живих мов, тому навчитися писати запити, дотримуючи 
тих 7–10 правил, якими описується ця мова, зовсім нескладно. 

Якщо запит написаний і справді адекватно відображує потребу в 
інформації, то подальшу роботу з її збирання вже можна спокійно до-
ручити так званому “пошуковому роботові” – комп’ютерній програмі, 
яка із заданим ступенем регулярності опитує сервер пошукової машини 
щодо наявності свіжої інформації за вказаним запитом, отримує цю 

5.4. особливості ділової (корпоративної) розвідки



496 Економічна бЕзпЕка підприємств

свіжу інформацію і (один з варіантів) накопичує її у вашій електронній 
поштовій скриньці.

Отже, між етапами 1.1 і 2.1 є найбільш трудомісткий етап збирання 
інформації, і саме цей етап можна майже повністю покласти на без-
людну технологію комп’ютерного пошуку, причому одночасно з етапом 
2.2 “Опрацювання та оцінювання інформації”.

Оглядаючи сотні мільйонів текстів, “пошукові роботи” можуть за-
валити групу аналізу служби Д(К)Р (адже комп’ютер – це інструмент 
для аналітика, а не замість аналітика) сотнями й тисячами текстів. Щоб 
цього не сталося, доцільно заздалегідь провести досить тонку роботу 
зі складання, зіставлення та стикування трьох класифікаторів:

• класифікатора запитань (етап 1.1);
• класифікатора тем відібраної інформації;
• класифікатора персоналу, для якого працює служба Д(К)Р. 
Поки що складається враження, що ця робота схожа на мистецтво, 

алгоритмізації не піддається і для кожного завдання виконується вручну 
методом послідовних наближень. Головна складність в тому, що результат 
її має бути зрозумілим не тільки людині, а й комп’ютеру, тобто має бути 
закладеним в експертну систему. Лише тоді розширений потік відібра-
ної інформації автоматично розділятиметься на безліч спеціалізованих 
потоків і осередків класифікаторів так, що на наступних етапах робота 
значно полегшиться.

Результати роботи агентурної Д(К)Р вводяться в базу даних окремо. 
Тому неважко ввести цей маленький, але унікальний потік інформації у 
вигляді текстів в основний потік, а аналіз та автоматична розкладка цих 
текстових блоків у класифікатор нічим не відрізняються від того, що вже 
описано для інформації з Інтернет.

Етап 2.2 “Аналіз інформації і складання висновків” за визначенням 
не можна повністю довіряти комп’ютеру хоч би тому, що відповідаль-
ність за неправильний висновок на нього не покладеш. Тим більше, 
керуючись правилами захисту інформації; ні рекомендації, ні висновки, 
ні заходи краще в комп’ютерну систему не вводити. Розрахунок досто-
вірності того чи іншого факту можна певною мірою автоматизувати, 
якщо заздалегідь кожне джерело інформації (або хоч би частина цих 
джерел) забезпечити якимось коефіцієнтом довіри, а оцінюючи досто-
вірність факту, посилання на який є в кількох документах, автоматично 
розраховувати підсумковий коефіцієнт довіри.
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Етап 3.1 і частина етапу 3.2 автоматизуються так само, як і етап 
2.1. Якщо кожна тема буде зіставлена з відповідними підрозділами 
або працівниками, то можна автоматично реалізувати принцип, яким 
керуються спецслужби: кожен повинен знати ту й лише ту інформацію, 
яка потрібна йому для його роботи.

Інша частина етапу 3.2 “Збереження конфіденційності відомос-
тей” дотична із завданнями симетричної служби – служби економічної 
контррозвідки.

Для полегшення завдань служби Д(К)Р в сучасних умовах можна 
використовувати:

• класифікатор цілей (запитів, тем, напрямів пошуку);
• групу пошукових роботів (в Інтернеті – основними євро-

пейськими мовами);
• програму автоматичного розкладання інформації в класи-

фікатори; 
• класифікатор працівників і підрозділів; 
• програму автоматичного розподілу інформації за користува-

чами;
• інтерактивний довідник з тем, що ґрунтується на зібраній за 

весь час інформації.
Можна зробити висновок, що всі конкретні банкрутства (крім ви-

кликаних стихійним лихом: буревієм, повінню, виверженням вулкана 
або землетрусом) пов’язані з незнанням зовнішнього середовища і 
поганою роботою служби Д(К)Р. 

5 . 5 .  П р о ц е с  к о н к у р е н т н о ї  р о з в і д к и 
н а  п і д п р и є м с т в і 

Існує велика кількість моделей, які описують процес здійснення 
конкурентної розвідки. Однією з таких моделей є SCIP, згідно якої 
існує п'ять стадій, які об'єднані під назвою «Розвідувальний цикл об-
робки інформації»:

• планування і вибір об'єкта;
• збір опублікованої інформації;
• збір інформації з первинних джерел;
• аналіз зібраної інформації та створення кінцевого продукту;
• доведення результатів до замовника.

5.5. проЦЕс конкурЕнтної розвідки на підприємстві
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Сильною стороною цієї моделі є те, що вона підкреслює необхід-
ність переходу до первинних джерел після того, як проведена робота 
з публікаціями.

Слабка сторона представленої моделі – вона не акцентує увагу 
на ключовій ідеї конкурентної розвідки про необхідність включення ін-
формації у процеси ухвалення рішень на підприємстві. Якщо інформація 
доводиться до відома керівника, що ухвалює рішення, інформує його про 
конкретну ситуацію, а потім залишається порошитися на полиці, то це 
не розвідка. Дана модель випускає з уваги потреби своєї цільової аудиторії.

Інші моделі позбавлені цього недоліку, оскільки включають стадію 
використання інформації.

Так, Ештон і Стейсі (Ashton & Stacey) запропонували модель, на-
ведену на рис. 5.9, яка включає необхідність використання результатів 
діяльності розвідки.
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Рис. 5.9. Модель процесу ділової розвідки за версією Ештон і Стейсі 

Ця модель є універсальнішою, оскільки передбачає етап зворотного 
зв'язку, який ґрунтується на вивченні власного досвіду і покращенні 
планування розвідки в майбутньому. Таким чином, діяльність розвід-
ки не здійснюється без конкретної мети, а визначається потребами 
кінцевого користувача.
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Є простіша модель – «Модель 4 С», яка включає кроки, описані 
вище, але також передбачає, що інформація, яка збирається в ході 
виконання процесу розвідки, залежить від реальних потреб. Модель 
(рис. 5.10) включає збір інформації, її аналіз, передачу і викорис-
тання.
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Рис. 5.10. Модель процесу 4 С 
(у англомовному варіанті – це перші букви ключових процесів) 

Збір інформації. Кожен етап процесу, описаного в моделі 4 С, 
включає велику кількість субпроцесів. Перша частина стадії збору 
інформації – визначення потреб користувача або «ключових питань» 
(‘key intelligence topics’ (KITs)).
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Ключові питання або встановлюються в ході розпитування корис-
тувача співробітником розвідки, щоб визначити, в якій саме інформа-
ції той має потребу, або навпаки, користувач сам замовляє у розвідки 
інформацію, необхідну йому для конкретних цілей.

На рівні ЦРУ дана методологія застосовується, щоб допомогти 
уряду США у вирішенні завдань з організації ресурсів державної роз-
відки, її націлювання і визначення пріоритетних цілей. Ключові питання 
можна розділити на три основні категорії:

• стратегічні рішення і дії;
• питання раннього попередження;
• опис ключових гравців (конкурентів, покупців, постачальників, 

партнерів, контролюючих органів тощо).
Ключові питання, що відносяться до стратегічних рішень, най-

більш очевидні та часто є реальним мірилом успіхів розвідки, в тому 
числі, її корисності. Ключові питання цієї категорії бувають різни-
ми – від вирішення конкретних питань до вирішення проблеми за-
галом. Ці питання відносяться до різних типів ділової активності і 
направлені на підтримку ухвалення стратегічних рішень в компанії. 
Наприклад:

• забезпечення розвідувальних даних для стратегічних планів 
компанії або прогнозування майбутнього стану ділового серед-
овища;

• оцінка рішень з інвестування або поглинання;
• оцінка змін на виробництві;
• розвиток продукції та її масове просування: як відреагують 

конкуренти.
Ключові питання, що належать до раннього попередження, мають 

покликані запобігати несподіванкам. Їх основне завдання – вчасно 
виявити загрози. Прикладом можна вважати оцінку потенційних тех-
нологічних новинок, появу нових або іноземних конкурентів на ринку, 
стан справ у ключових покупців або постачальників.

Можливі зміни законодавства також підпадатимуть під цю катего-
рію, так само, як і створення альянсів або зміна власників у покупців, 
постачальників і конкурентів.

Ключові питання, що стосуються ключових гравців, часто вико-
ристовуються в останню чергу і можуть просто відображати потребу 
краще зрозуміти гравця. Класичний підхід для виконання роботи з 
ключовим гравцем – складання повного опису конкурента (або іншого 
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ключового гравця), що включає його продукти, діяльність, фінансові 
можливості, сильні і слабкі сторони, а також загальний підхід до ви-
рішення різних питань.

Цей вид ключових питань також може реалізуватися в додаткових 
питаннях, таких, як: «чому вони змінили свою стратегію?». Типове 
використання Ключових питань, що стосуються ключового гравця, 
включає бенчмаркінг конкурента і підтримку виробничих та збутових 
підрозділів в їх боротьбі з конкурентами.

Але Ключові питання – це широке за змістом поняття, тому кожне 
ключове питання повинне бути розбите на конкретніші питання, від-
повіді на які приведуть до відповіді на основне ключове питання. План 
роботи конкурентної розвідки націлений саме на те, щоб отримати від-
повіді на ці додаткові питання, з урахуванням наявних грошей, часу, 
джерел, з якими можна працювати етично і законно, а також особистого 
професіоналізму співробітника конкурентної розвідки. Цей план перед-
бачатиме пошук джерел потрібної інформації і оцінки достовірності 
цих джерел (якщо достовірність джерел викликає сумніви, то можливо 
необхідна додаткова праця з перевірки інформації, наприклад, шляхом 
перевірки через додаткові джерела).

Основним правилом для перевірки джерела є можливість дати від-
повідь на питання: «чому дана інформація стала мені доступна?». Так, 
наприклад, при вивченні фінансового стану компанії однією з відпо-
відей на це питання може бути, що існують встановлені законодавчо 
вимоги до звітності підприємств. У результаті, потенційним джерелом 
для інформації фінансового характеру може стати реєстр компаній, 
біржа і подібні бази даних.

Завершальною стадією етапу збору інформації є безпосередній збір 
інформації. У загальних рисах, це схоже на те, як при маркетинговому 
дослідженні спочатку досліджуються вторинні джерела, а вже потім – 
первинні, але є одна відмінність.

Одним з ключових джерел для отримання конкурентної інформації 
є сама компанія, що здійснює дослідження. Найкращими джерелами 
конкурентної розвідки є внутрішні джерела, наприклад:

• торгові представники день за днем контактують з покупцями і 
відслідковують, що роблять конкуренти;

• відділи розвитку і аналітики можуть виявити нові патенти або 
прочитати про нові дослідження в газетах, що стосуються роз-
витку конкурента;
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• відділ постачання та закупівель може дізнатися щось від по-
стачальника, який обслуговує не тільки вас, але і вашого кон-
курента;

• відділ маркетингу може на основі зворотного зв'язку скласти 
прогноз купівельних переваг.

Регулярне відстежування цих видів інформації є гарантією успішної 
роботи системи конкурентної розвідки.

Щораз більше появляється вторинних джерел інформації. Так, Ін-
тернет постійно збільшується в розмірах і з'являються все нові дже-
рела інформації. До них відносяться можливість онлайнового доступу 
до офіційної урядової інформації, до матеріалів, за допомогою яких 
компанії просувають свої продукти на ринки збуту, зокрема, корпора-
тивні сайти, доповіді і огляди, що надаються для конференцій, і навіть 
матеріали про акції протесту проти тих або інших продуктів, або проти 
якихось дій компанії. Ці матеріали протестів ще недавно розповсюджу-
валися б серед вузького кола «своїх людей», але сьогодні вони нерідко 
стають доступні через Інтернет – або як протестні вебсайти, спеціально 
створені для цього, або як частина груп новин чи дискусійних груп 
(Інтернет-форумів).

Часто фахівці помилково вважають, що вся потрібна інформація 
може бути отримана в Інтернеті. Це поки що не так. Багато спеціальних 
видань, що виходять в друкованому вигляді, не мають архівів або баз 
даних в Інтернеті. Крім того, більшість оголошень про прийом на ро-
боту, що публікуються в пресі, не дублюються в Інтернеті, а графіки 
і діаграми, зазвичай, не підтримуються базами даних. Проте, багато 
інформації є доступною он-лайн, і це спрощує процес її збору. Типова 
інформація, яку можна знайти в Глобальній Мережі, включає фінан-
сову інформацію, відомості про продукти, а також загальні новини і 
коментарі.

Фінансова інформація може бути знайдена в реєстрах компаній і 
в комерційних сервісах. Європейський реєстр бізнесу (The European 
Business Register) містить посилання на реєстри одинадцяти євро-
пейських країн, а національний регєстр Великобританії знаходиться 
на вебсайті Компаніз Хаус (Companies House). Публічну інформацію 
про американські компанії можна знайти на сайті US Securities and 
Exchange Commission. Різноманітна додаткова і проаналізована ін-
формація доступна через комерційних постачальників, таких як D&B, 
Hoovers, Skyminder та інші.
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Крім того, до важливих джерел фінансової інформації належать 
звіти брокерів і проспекти, які можна знайти на спеціальних сайтах, 
таких, як Hemscott, так само як і в комерційних базах даних, і, нарешті, 
на сайтах компаній.

Інформація про конкретні продукти може бути відслідкована у кон-
курента, роздрібного продавця, з сайту, присвяченого певним про-
дуктам, в новинах, базах даних з маркетинговими дослідженнями, 
в он-лайнових версіях ЗМІ.

Інформація про патенти і торгові марки є необхідною, коли здій-
снюється робота на замовлення відділу з розробки нової продукції. 
Раніше отримання такої інформації обходилося досить дорого, але 
тепер вона, здебільшого, може бути отримана безкоштовно через сайти 
національних патентних бюро, хоча і комерційні постачальники, такі як 
Derwent Information пропонують її з деякими додатковими послугами.

Новини загального характеру можуть бути виявлені на великій 
кількості сайтів з новинами або на ресурсах, що збирають дайджести 
новин, таких як, наприклад, Moreover. Ці ж функції виконують і по-
стачальники баз даних: Factiva, Lexis-Nexis and Thomson with its Dialog 
and Datastar. Подібні джерела грають важливу роль, оскільки вони 
фіксують своєрідну інформацію в компанії, як, наприклад, інтерв’ю з 
керівниками. У подібних інтерв’ю керівники часто висловлюють власну 
(по суті, інсайдерську) думку про шляхи розвитку своєї компанії, про 
кадрові зміни або про розширення виробництва, маркетингові ідеї, 
контракти і ділові успіхи. Таку інформацію можна також отримати 
у спеціалізованих базах даних, таких як: Tenders Electronic Daily or TED.

Інформація, яка описана вище, а також інформація, яка може бути 
зібрана з джерел усередині власної компанії, грає важливу роль. Проте, 
якщо не працювати з первинними джерелами, багато питань залиша-
ються без відповіді. Як мінімум, тому, що опублікована інформація 
часто виявляється застарілою і втрачає актуальність до моменту виходу 
в світ. Ніщо не може замінити контакти з людьми, що знають деталі 
про конкурента і про галузь.

Для раннього попередження про кроки конкурента, практично немає 
альтернативи первинним джерелам. Аналітикам конкурентної розвідки 
потрібно розробити заходи, які забезпечать їм інформацію про те, що 
відбувається, а ще краще – про те, що відбуватиметься.

Виставки і конференції, наприклад, часто використовуються для 
представлення публіці нових продуктів та ідей. Галузеві експерти і 
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консультанти, біржові аналітики, журналісти, що пишуть на тему про-
дажів, покупці і постачальники конкурента, колишні співробітники 
конкурента часто можуть надати вам детальні відомості про дії кон-
курента, його процес ухвалення рішень і культуру, а також погодяться 
поговорити з вами.

Галузеві експерти, крім того, мають широкий кругозір з питань чин-
ників, що можуть глобально вплинути на галузь. Не дивлячись на те, що 
експерти, зазвичай, самі готові обговорювати з вами ці питання, треба 
пам'ятати, що така діяльність не повинна виходити за етичні рамки. 
Важливо поважати вимоги до захисту комерційної таємниці, уникати 
тиску на людей, не приховувати свою особу і не брехати щодо мети 
вашого дослідження. Це не завжди можна зробити, тому іноді краще 
віддати подібну роботу аутсорсінг- фахівцеві, який зможе провести 
розмову на потрібну вам тему, не ризикуючи бути викритим в тому, 
що він представляється не тим, ким він є насправді.

Перетворення сирої інформації на продукт розвідки. Кожне 
ключове питання ініціює появу величезної кількості зібраної інфор-
мації. Частина цієї інформації при найближчому розгляді виявиться 
неточною, помилковою або неповною. Подібно до того, як з шматоч-
ків пазла складається картинка, конкурентна розвідка збирає цілісну 
картину з розрізнених фрагментів. І, навіть, якщо бракує одного або 
кількох фрагментів, ви часто можете собі уявити реальну картину і без 
нього, зокрема, якщо навіть частина інших фрагментів пошкоджена.

На першій стадії перетворення сирого матеріалу в дані розвідки 
відбувається збір інформації та її систематизація. При цьому не має 
значення, зберігаються бази даних на паперовому носії або в електро-
нному вигляді. Важливим є те, що дані оцінені з погляду їх точності і 
достовірності, та що дані, які були відібрані, як релевантні на попере-
дніх етапах, можуть бути пов'язані із заново зібраними даними. Таким 
чином, можуть бути зіставлені між собою будь-які моделі або тренди 
і вимальовуватиметься цілісна картина.

Більш того, тільки на тій підставі, що окремі деталі не є 
взаємопов'язаними, не можна робити висновок, що вони неправильні 
(хоча, таке дійсно може бути). Такі дані, не пов'язані з іншими, що є 
в наявності, можуть відноситися до інших областей або вони можуть 
бути фрагментами якоїсь втраченої інформації. Навіть дані, визнані 
нерелевантними, можуть містити інформацію, яка виявиться важливою 
тільки при наступному дослідженні. Таким чином, всі дані є потенційно 
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корисними і повинні бути проіндексованими і збереженими в такому 
форматі, який дозволить знайти їх, коли в цьому виникне необхідність.

Частково завдання аналітика конкурентної розвідки полягає в тому, 
щоб використовувати свій досвід і знання для оцінки реальної ситуації. 
Фахівець повинен бути максимально об'єктивним, але реально існує 
небезпека, що на його висновки можуть впливати помилкові думки, 
забобони або припущення, які існують в будь-якій організації стосовно 
сприйняття «зовнішнього світу».

Дані повинні оцінюватися не абстрактно, а в тому контексті, в якому 
вони знаходилися, а потім вони повинні використовуватися для від-
повіді на такі конкретні питання, які приведуть до досягнення мети, 
поставленої на початку дослідження. Різні типи даних формуватимуть 
відповідь на різні питання, які, будучи зведеними воєдино, повинні 
привести до чіткого розуміння того, що відбувається зараз, або того, 
що відбуватиметься.

Наприклад, річний звіт компанії може бути визначальними для 
розуміння «стану здоров'я» компанії, який підтверджуватиметься ін-
формацією від торгових представників або із статей в спеціалізованих 
виданнях про найм персоналу, або про скорочення штатів. Будучи зве-
деними воєдино, вони можуть дати інформацію, яка стане ключовою 
щодо інвестиційних стратегій і фінансових можливостей.

Робота з первинними джерелами навпаки може виявити прозорі 
натяки про розробку нових продуктів, які знайдуть підтвердження 
через аналіз сучасних патентів і дані про реєстрацію торгових марок, 
а також через повідомлення преси про нові контракти досліджуваної 
компанії з постачальниками.

Крім того, важливо правильно користуватися даними, зібраними 
для розуміння як ринку і конкурентів в цілому, так і своєї власної орга-
нізації: її сильних і слабких сторін, можливостей і загроз. Треба брати 
до уваги і те, як різні гравці взаємодіють на ринку, і порівнювати їх 
один з одним. Таким чином, навіть якщо дані були зібрані з якоюсь од-
нією метою, аналітик конкурентної розвідки повинен завжди дивитися, 
чи не можна використовувати ці дані і для вирішення інших завдань, 
що стоять перед підприємством, зокрема, для поліпшення загального 
розуміння ринку і позиції компанії на ньому.

Взаємодія із споживачем інформації. Якщо ті, кому потрібні 
розвіддані про конкурентів і ділове оточення, не зможуть отримати 
їх, всі попередні зусилля зі збору та обробки інформації виявляться 
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даремними. Важливо захищати комерційні секрети і обмежувати 
доступ до конфіденційної інформації, але не менш важливо, щоб 
відповідна аналітична інформація була надана тому, хто її потребує. 
Наприклад, якщо дозволити, щоб відділ з продажу почав продавати 
продукти компанії, не знаючи сильних і слабких сторін цих продуктів 
у відношенні до конкурентів, це значно обмежить можливості відділу 
продажів у виконанні його функцій. Дійсно, в цьому випадку продав-
ці не зможуть об’єктивно і переконливо обговорювати пропоновані 
товари з клієнтом, що висловлює зауваження, і навряд чи досягнуть 
успіху в продажах.

До послуг конкурентної розвідки доцільно звертатися всім, кому 
потрібно робити висновки на підставі конкретних дій і майбутніх планів 
покупців, постачальників або інших компаній, що присутні на ринку. 
На практиці це означає, що конкурентна розвідка потрібна практично 
кожному в організації – від дирекції до працівників виробничих підроз-
ділів. Проте шляхи, якими проводитиметься взаємодія з конкурентною 
розвідкою, і частота цієї взаємодії буде різною, залежно від вимог спо-
живача інформації і точного характеру цієї інформації.

Передача інформації може бути, наприклад, усною – по телефону, 
при особистій зустрічі, в ході презентації. Письмово інформація може 
передаватися з певною періодичністю, наприклад, щодня або щотижня. 
Це бюлетені, що надсилаються електронною поштою, а також письмові 
звіти, створені на паперовому носієві або представлені в корпоратив-
ному Інтранеті.

Коли йде первинне обговорення вимог користувача, треба деталь-
но домовитися про те, яким способом дані розвідки доводитимуться 
до одержувача і кому саме вони повинні бути доставлені.

Необхідною умовою є те, що результати роботи конкурентної роз-
відки повинні бути придатними для використання в процесі ухвалення 
рішення, тому їх подання повинне бути побудоване так, щоб підтри-
мати цей процес. Не треба видавати споживачеві довгий документ, що 
містить всі подробиці. Замість цього краще зробити короткий опис, 
в якому акцент робиться на необхідних для ухвалення рішеннях, а решта 
даних просто повинні бути легкодоступними, якщо замовник побажає 
з ними ознайомитися.

Комплексне використання розвідки для ефективної перемоги 
над конкурентами. Правильно організована і виконана робота конку-
рентної розвідки призведе до того, що будуть зібрані чотири різних, але 
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пов’язаних між собою типи інформації про конкурентів і конкурентне 
середовище, показаних на рис. 5.11:

• характеристика конкурента (Competitor knowledge) – інформація 
про окремих конкурентів;

• порівняльна характеристика (Comparative knowledge) – інфор-
мація про схожість і відмінності різних конкурентів;

• характеристика ринку (Market knowledge) – розширена інформа-
ція про ринок, зокрема, про покупців, постачальників, канали 
збуту, технологію, конкуренцію усередині галузі, союзах між 
учасниками ринку тощо;

• характеристика самих себе (Self-knowledge) – інформація про 
свою власну організацію.

 АНАЛІЗУВАННЯ 
КОНКРЕТНОГО 
КОНКУРЕНТА
Інформація про 

кожного конкурента 
окремо

АНАЛІЗУВАННЯ 
ВЛАСНОЇ 

КОМПАНІЇ

КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ 
СПРЯМОВАНА 

НА ПЕРЕХИТРЮВАННЯ, 
ОБХОДЖЕННЯ КОНКУРЕНТІВ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ 
АНАЛІЗ

Порівняння різних конкурентів 
між собою та у відношенні до 

власної компанії

АНАЛІЗУВАННЯ 
РИНКУ

Широкий обсяг інформа-
ції про ринкове середови-

ще компанії: покупці, 
постачальники, логістика, 
технології, конкуренція і 
союзи у середині галузі 

тощо

Рис. 5.11. Типи конкурентних характеристик і визначення ними стратегії 

Всі ці чотири категорії інформації необхідні для побудови повної 
картини ділового оточення компанії. Тільки на основі комплексного 
розуміння власного становища на ринку і обізнаності зі ситуацією 
суперників можна ухвалювати правильні рішення, які призведуть до до-
сягнення ринкових переваг і захистять від загроз.

Останнім етапом процесу конкурентної розвідки є процес ухвалення 
рішення і стратегічне планування. Такі плани повинні включати заходи, 
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що дозволяють продовжувати моніторинг зовнішнього середовища, 
в залежності від просування вперед, і оцінювати результати зроблених 
кроків. Це вимагатиме подальшого збору інформації і уроки, що будуть 
отримані на цьому шляху, дозволять поліпшити якість майбутніх планів. 
Таким чином, конкурентна розвідка дозволяє організаціям розробляти 
стратегії, які можуть бути використані для підтримки і посилення кон-
курентної переваги, для того, щоб утримувати лідерство і випереджати 
конкурентів на ринку.

Для кращого розуміння варто зазначити, що збір конкурентної ін-
формації можна порівняти із видобутком золота. Самородки попада-
ються рідко. Інколи доводиться просівати масу порожньої породи, поки 
буде знайдено крупинки золота, яке зробить всю цю роботу корисною. 
В окремих випадках можна бути введеним в оману шматочками піриту 
або, як його ще називають, «помилкового золота».

Можливо, що певна частина інформації, зібраної про конкурента, 
виявиться даремною. Іноді інформація може виявитися цілком помил-
ковою і повести необережного дослідника помилковим шляхом. Проте, 
у міру набуття досвіду, фахівець конкурентної розвідки помилятиметься 
все рідше, так само, як досвідчений шукач золота не одурюється «По-
милковим золотом».

Відпрацьовуючи навики пошуку справжнього золота, аналітик кон-
курентної розвідки допомагає своїй компанії підтримувати конкурентну 
перевагу і досягати поставлену мету. Якщо не вчитися відрізняти зо-
лото від домішок, компанія стає уразливою в навколишньому серед-
овищі і, навіть, раптово натрапивши на родовище, замість того, щоб 
розробити золотоносну жилу, ризикує просто змити всі напрацювання 
разом з рудою.

5 . 6 .  Р о л ь  д і л о в о ї  ( к о р п о р а т и в н о ї ) 
р о з в і д к и  у  б і з н е с і

Реалії сучасного ділового світу такі, що багато бізнесменів розу-
міють, що без глибокого аналізу інформації, яка нині заполонила весь 
світовий ринок, неможливе успішне ведення бізнесу. Потоки інформації, 
що генеруються учасниками ділової активності, за її кваліфікованого 
опрацювання, аналізу та синтезу висновків здатні озброїти компанію 
конкурентними перевагами стосовно інших гравців ринку, які своєчасно 
не володіють потрібною інформацією. 
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Ділова (корпоративна) розвідка не пов’язана з великими постійни-
ми витратами, але при цьому надає переваги, які не може забезпечити 
будь-який інший структурний підрозділ компанії. Ділова розвідка не 
повторює роботи інших структур із меншою собівартістю, а дає мож-
ливість отримувати дані, які в принципі неможливо отримати інакше. 

У будь-якому бізнесі та за різних умов кожен власник перш ніж роби-
ти грошові заощадження у створення, розвиток чи зміну профілю бізнесу, 
вибирати партнерів чи співвласників, має активно зібрати інформацію 
для прийняття рішення і лише після її аналізу робити висновок. Віді-
йшли в минуле часи, коли від вкладення капіталу отримували 200–500% 
прибутків, адже практично всі сектори ринку освоєно. Через це в умо-
вах прогресуючих ринкових відносин треба шукати ніші через чітко 
побудовану й випробувану часом структуру ділової (корпоративної) 
розвідки, отримуючи дані про:

• ринки збуту;
• конкурентів;
• партнерів;
• продукцію і послуги;
• контрагентів;
• нові технології;
• проекти законодавчих актів;
• політичні події в країні і світі.
Ринок ділової розвідки в Україні лише формується, набуває струк-

турованого й цивілізованого характеру. Адже незалежно від капіталів 
підприємства, його обсягів та перспективності для виходу на ринок 
конкретного регіону (гірничий Донбас, аграрне Закарпаття) потрібне 
чітке визначення та інформаційне опрацювання перед вкладанням 
коштів чи матеріальних активів.

Ділову розвідку підприємства треба порівнювати з іншою діло-вою 
розвідкою та за кінцевим результатом – з положенням компанії на ринку, 
а не з іншими підрозділами.

Звідси часткове, епізодичне заняття діловою чи її складовою – конку-
рентною розвідкою дає результат, набагато скромніший, ніж якщо займа-
тися нею систематично. Щоденне методичне виконання розвідувальної 
діяльності дає змогу досягти серйозних переваг над конкурентами.

Саме ці переваги можемо сформулювати, взявши за основу на-
працювання Ларрі Каханера (Kahaner, 1997), який створив класичний 
перелік ключових питань, що став головним у цій сфері, та досвід ві-
тчизняного, російського і зарубіжного бізнесу (рис. 5. 12).
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Розглянемо конкретно кожну із зазначених на рис. 5. 12 переваг 
Д(К)Р.

№ 
з/п

Основні переваги компанії, що має сильну структуру 
ділової (корпоративної) розвідки

1 Можливість прогнозування ( передбачення ) змін на ринку
2 Можливість прогнозування дій конкурентів і партнерів
3 Виявлення нових або потенційних конкурентів
4 Можливість використання досвіду інших компаній
5 Відстежування інформації, пов’язаної з патентами та ліцензіями
6 Оцінювання доцільності придбання нового бізнесу
7 Відкриття чи створення нового бізнесу

8 Вивчення політичних, законодавчих та регуляторних змін, які можуть впли-
нути на бізнес

9 Вивчення нових технологій, продуктів і процесів, які можуть вплинути на 
бізнес

10 Погляд на свій бізнес очима сторонньої особи
11 Перетворення слабких сторін бізнесу на конкурентні переваги
12 Виявлення змін і реагування на них до виникнення кризових ситуацій
13 Виявлення слабких сторін конкурента і недомовок в його рекламі

14 Виявлення потенційних джерел просочування конфіденційної інформації 
через працівників компанії

15 Збирання інформації про партнерів і клієнтів

Відстежування законодавчих і адміністративних тенденцій в діях влади 
стосовно бізнесу загалом

Відстежування лобіюючих змін у законодавстві, які можуть вплинути на 
бізнес на користь інших бізнес-груп або прямих конкурентів

Аналіз позицій реальних претендентів у владні структури в інтересах 
свого бізнесу в період передвиборчих компаній

Своєчасне подання аналізу та інформації керівництву при встановленні 
фактів впливу діяльності фірми на політичні інтереси владних структур

Відстежування дрейфу політичних інтересів впливових структур та 
інформування керівництва про можливі впливи на інтереси влади

Рис. 5.12. Основні переваги компанії, що має сильну структуру 
ділової (корпоративної) розвідки

1. Прогнозування змін на ринку. Компанія має постійно про-
водити моніторинг середовища, в якому вона працює, тоді зрідка 
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виникають непередбачувані несподіванки. Зокрема, в Росії через 
зміну мінімальних нормативів площ на відкриття аптек на ринку  
медикаментів склалася ситуація, коли власникам бізнесу, у яких тер-
мін ліцензії закінчився в цей період або які не встигли відкрити нову 
аптеку до зміни нормативів, довелось або докуповувати сусідні з ними 
приміщення, або йти з бізнесу. Передвісниками подібної ситуації були 
публічно доступні джерела інформації, що дозволяли прогнозувати появу 
цієї проблеми, вжити заходів захисту бізнесу, але багато хто їх просто не 
помітив, що й призвело до значних витрат.

2. Прогнозування дій конкурентів і партнерів. Установлення 
цін на побутову хімію на певному секторі ринку компанія визначає за 
допомогою аналізу попиту на продукцію та цін конкурентів. 

3. Виявлення нових або потенційних конкурентів. У практиці 
бувають факти, що в процесі навчання ділової розвідки початківці, що 
освоюють технології розвідки, виявляють на ринку компанії, невідомі 
їм, але такі, котрі в майбутньому можуть загрожувати бізнесу як конку-
ренти. Велику роль у подібному моніторингу відіграють сучасні засоби 
стеження за новою інформацією в Інтернеті.

4. Можливість використання досвіду інших компаній. Відома 
приказка, що “розумний чоловік завжди виведе сім’ю зі скрутного ста-
новища, а мудрий чоловік не допустить, щоб сім’я в такому становищі 
опинилася”, практично є основним принципом ділової (корпоративної) 
розвідки. 

Можливість вчитися на чужих помилках інтуїтивно зрозуміла всім, 
а копіювання успішних управлінських рішень – тим більше. Мабуть, 
не знайдеться жодної людини, яка хоча б раз не списувала в школі чи 
в інституті. Проте тільки ділова (корпоративна) розвідка здатна без-
коштовно організувати збирання думок клієнтів про будь-який продукт 
або швидко проаналізувати судову практику з погляду маркетолога, а 
не юриста.

5. Відстежування інформації, пов’язаної з патентами і ліцензі-
ями. Ділова розвідка здатна допомогти фахівцям з патентного законо-
давства з’ясувати, які напрями діяльності конкурентів відображені в 
публікаціях, але не захищені патентами. Це нормальна практика, яка 
має технології, відшліфовані десятиліттями , і може застосовуватися 
практично в усіх країнах. 

Якщо компанія, що має ноу-хау, не змогла або не захотіла їх захис-
тити відповідно до чинного законодавства, то вона не може притягнути 
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до відповідальності тих, хто відтворив виріб або технологію, подібні 
до її власних зразків.

Після того як перспективні ідеї і напрями виявлені фахівцями з 
патентного права, проводять експертизу, в процесі якої з’ясовують, 
що технологія нічим не захищена, проводяться її патентування на своє 
ім’я. Особливо часто подібна ситуація спостерігається в компаніях, 
що виходять на світовий ринок, проте підприємства і компанії , які 
не мають зовнішньоекономічних зв’язків, також можуть піддаватися 
таким ризикам.

Для прикладу, згадаймо опубліковані в пресі та Інтернеті матеріа-
ли, в яких зазначалося, що після початку перебудови в другій половині 
1980-х років в радянські бібліотеки, зокрема провінційні, попрямувала 
велика кількість представників іноземних компаній, іноземних студен-
тів і стажерів . Були перериті підшивки відомих за радянських часів 
науково-популярних видань для дорослих і молоді, а також місцевих 
газет, які вважалися “закритими” для іноземців протягом кількох деся-
тиліть. Чимало опублікованих у них ідей радянських учених і креслень 
пристроїв, схем було запозичено і на законних підставах запатентовано 
за межами СРСР, Росії, України.

6. Оцінювання доцільності придбання нового бізнесу. Здебільшого 
власники бізнесу штучно підвищують вартість компанії для отримання 
максимального прибутку. Наприклад, фірма з виготовлення керамзито-
цементних виробів відкриває кілька цехів в орендованому приміщенні 
для виготовлення тротуарної плитки, черепиці, керамзитоблоків, водо-
відведень тощо, покриваючи видатки за рахунок іншого бізнесу компанії. 
Тобто створюється імідж перспективної компанії. І лише придбавши 
бізнес, не маючи умов для прогресивного випуску продукції через слаб-
ку автоматизацію процесів, відсутність ринків збуту, зростання цін на 
оренду, новий власник скорочує виробництво, а часом і покидає при-
дбану сферу бізнесу.

Зрозуміло, що перед купівлею бізнесу треба перевірити всі ці дані. 
Зазвичай із таким завданням міг впоратися і сам власник без ділової роз-
відки, проте ділова розвідка може дати відповіді на потрібні запитання 
значно простіше, ніж хтось інший, оскільки володіє всіма необхідними 
для цього інструментами. 

7. Відкриття чи створення нового бізнесу. Ця стадія діяльнос-
ті компанії співзвучна з попереднім етапом і якоюсь мірою подібна 
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до етапу “Можливість використання досвіду інших компаній”, однак 
ширша, оскільки дає змогу не лише визначити досвід окремих компа-
ній, а й стан ринку загалом, зробити аналіз конкуренто-спроможності 
секторів ринку.

Інколи для створення нового бізнесу достатньо вивчити особ-
ливості діяльності своїх колег, розпочати справу під їхнім чітким ке-
рівництвом і бізнес запрацює на вас. А інколи бізнес просто не йде. 
Наприклад, фізична особа здає власний автомобіль в оренду під таксі 
іншій людині, на яку оформляє ліцензію, купує рацію, таксолічильник, 
оплачує страхування автотранспорту та його технічний огляд, сплачує 
податок, тобто вкладає значну суму власних заощаджень. Однак через 
низку непередбачених чинників (недобросовісність партнера, постійна 
ексклуатація транспортного засобу без профілактичних ремонтів, несво-
єчасність розрахунків з орендарем тощо) бізнес не виправдовує намірів 
і стає збитковим. Як результат – фактично “добитий” транспортний 
засіб, витрати на капітальний ремонт, непотрібна власникові амуніція 
таксі,тобто матеріальні й моральні збитки.

Не менш важливим є виявлення “підводних каменів”, які є практич-
но в кожному бізнесі. Краще вчасно відмовитися від відкриття бізнесу, 
ніж вкласти в нього кошти і потім “мінімізувати збитки”. Якщо при 
започаткуванні нового бізнесу ви не бачите конкурентів, то це означає, 
що ви – майже Білл Гейтс або просто чогось недооцінили, не прораху-
вали чи занадто самовпевнені. 

Саме ділова (корпоративна) розвідка здатна допомогти у виявленні 
“підводних каменів” та організації прибуткового бізнесу.

Здебільшого успіх будь-якого бізнесу залежить від:
• якості матеріалів і сировини, які використовують у вироб-ництві; 
• вміло підібраного кваліфікованого складу компанії; 
• стилю керівництва та сформованого інформаційно-аналітичного 

кістяка колективу; 
• автоматизації технологічних процесів та сильної маркетингової 

і розвідувальної систем.
8. Вивчення політичних, законодавчих або регуляторних змін, 

які можуть вплинути на бізнес. Згадаймо період, коли в Україні було 
прийнято законодавчі документи, що забороняли ввезення м’яса і курей 
з-за кордону. Фірми, які знали про прийняття цих нормативних докумен-
тів про заборону, цілими фурами завозили м’ясні продукти в холодильні 
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сховища, підвищили ціни та витіснили з ринку не лише дрібних конку-
рентів, а й виробників вітчизняного продукту. 

Пріоритетом стратегічної розвідки є моніторинг політики, оскільки 
політика, без сумніву, важливіша для ділової (корпоративної) розвідки, 
ніж економіка. Політичні рішення впроваджувалися і будуть впрова-
джуватися в життя незалежно від їх рентабельності, ефективності і 
витрат грошових коштів на їх впровадження. Тому, щоб не втратити 
бізнес, потрібно враховувати політичні зміни, тенденції і напрями, 
прогнозувати і передбачати наслідки політичних подій та інтриг. На 
основі викладеного вище можна виокремити такі головнізавдання ді-
лової (корпоративної) розвідки за політичними аспектами:

• відстежувати законодавчі та адміністративні тенденції в діях 
влади щодо бізнесу загалом;

• відстежувати лобіюючі зміни в законодавстві, які можуть впли-
нути на власний бізнес на користь інших бізнес-груп або ваших 
прямих (непрямих) конкурентів;

• у період передвиборчих кампаній аналізувати позиції реальних 
претендентів у владні структури в контексті інтересів свого 
бізнесу. Однак в умовах вітчизняного бізнесу за постійної зміни 
влади, безкомпромісних дій політиків, постійного лобіювання 
всіх рівнів не можуть залишатися на рівноцінних позиціях сили, 
що пробивають собі дорогу до влади. На думку більшості екс-
пертів, оптимальною у виборі є та сила, котра давно позитивно 
зарекомендувала себе, чия ідея реалізована на Заході. Або по-
трібно робимо ставку на всіх, хто реально претендує на успіх 
політичних конкурентів (без непотрібної публічної заангажо-
ваності) за принципом “хай переможе сильніший”;

• збирати й аналізувати інформацію та інформувати керівницт-
во про випадки, коли діяльність компанії чи окремі її напрями 
починають зачіпати чиїсь політичні інтереси;

• відстежувати дрейф політичних інтересів впливових структур 
та інформувати керівництво структур про ці факти, особливо 
якщо підприємство вносило зміни у свою діяльність, а ситуація 
складається так, що вона починає зачіпати інтереси новосфор-
мованих політичних владних структур.

9. Вивчення нових технологій, продуктів і процесів, які мо-
жуть вплинути на бізнес. Це один із пріоритетних напрямів роботи 
стратегічної ділової розвідки, що потребує розуміння, компетентності 
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та знання специфіки продукту компанії. Моніторинг спеціальних пе-
ріодичних видань і збірок, наукових доповідей та праць дає змогу в 
науковомістких галузях (зокрема, в медицині, електроніці) заощадити 
значні кошти і час за рахунок використання чужих напрацювань.

Моніторинг останніх розробок у сфері комп’ютерної техніки показує, 
що плазмові монітори витиснули з виробництва своїх попередників; 
пристрої USB-флешки витіснили гнучкі дискети, які панували на ринку 
знімних носіїв інформації більш як десять років.

10. Погляд на свій бізнес очима сторонньої особи. Люди люблять 
тиражувати власні успіхи і прогнозувати майбутнє на власному досвіді. 
Це нормально для окремої особи чи групи людей в побутовому аспекті, 
проте для компанії може бути неприйнятним або взагалі згубним. 

Часто самовпевнені керівники найбільших компаній, які справді 
досягли високих результатів, починають вважати себе всесильними 
й за підтримки своїх підлеглих вважають усі свої рішення єдино пра-
вильними. Якщо таким керівникам не вдається оточити себе творчо 
мислячими працівниками, які є досить сміливими, щоб висловлювати 
власну думку, то компанія може зазнати краху. Прикладом може слу-
гувати історія втрати компанією Levi Strauss ринку джинсів , на якому 
вона домінувала тривалий час.

Звідси висновок, що найкрихкішою є саме жорстка структура під-
приємства. І в структурі будь-якої фірми, і в її підходах до бізнесу і 
життя загалом має бути закладена гнучкість, що поєднується із спрямо-
ваністю на виконання загальних завдань та потреби розвитку бізнесу.

Ділова розвідка за характером своєї роботи має справу з кращими 
прогресивними рішеннями і відстежує всі новинки як у виробничій 
сфері, так і у технології управління. Тому вона не має аналогів для 
оцінки відповідності методів ведення бізнесу реальним вимогам рин-
кової конкуренції.

11. Перетворення слабких сторін бізнесу на конкурентні пере-
ваги. Прикладом таких перетворень можна вважати відомий трюк 
компанї з виробництва спортивного одягу, склади якої виявилися за-
товареними напередодні виходу потужної реклами конкурента, який 
пропонував аналогічний товар. Через брак коштів для просування 
своєї продукції компанія почала пропонувати свої вироби на спеці-
алізованому сайті в Інтернет. Ноу-хау полягало в тому, що фірма зо-
середилась на термінології, яку конкурент використовував у рекламі 
своєї продукції. 
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Споживачі, що користувалися Інтернетом, виявляли інформацію 
про розрекламовану продукцію аутсайдера, що мала прийнятну ціну, 
і здійснювали покупки. Отже, за рахунок знання специфіки покупців, 
а також використовуючи прогалини в роботі конкурента, підприємство 
фактично за чужий рахунок продало свою продукцію з мінімальними 
витратами на її просування.

Для довідки: вивчивши ринок і споживачів певного регіону, можна виділити сектори ринку, в 
яких споживачі користуються Інтернетом чи використовують Інтернет конкуренти, слабкі сторони 
та прогалини в маркетинговій діяльності конкурента.

12. Виявлення змін і реагування на них раніше за виникнення 
кризових ситуацій. 

Практична ситуація: Компанія-видавець, яка має Інтернет-магазини з продажу літератури, 
за рахунок моніторингу згадок та публіцистичних статей про себе в Інтернеті, виявила початок 
інформаційної війни проти себе. На сайтах і форумах почали з’являтися окремі, але пов’язані 
загальною ідеєю, публікації, що формують негативну суспільну думку про компанію. Якби 
компанія не мала структури ділової розвідки, котра, відстеживши інформацію, підготувала звіт 
керівництву, на основі якого було вжито відповідних заходів, то невідомо, як би розвивався бізнес.

13. Виявлення слабких місці конкурента і недомовок у його ре-
кламі. Ділова розвідка здатна проаналізувати скарги споживачів на про-
дукт конкурента і на підставі виявлення приховуваних ним недоліків дати 
рекомендації стосовно своєї реклами, щоб вона підкреслювала саме ті 
переваги власного продукту , яких продукція конкурента не має.

Практична ситуація: В одного виробника будильників сигнал їх дзвінка здебільшого дуже 
тихий, але виробник ніколи не зазначає це в рекламі, про це говорять користувачі. Крім того, 
користувачі стверджують, що ці будильники дорожчі, ніж в інших виробників. Будильники 
конкурента не вирізняються технічними досягненнями, однак сигнал їх гучкий і чистий, і ціна 
більш доступна. І це спрацьовує.

14. Виявлення потенційних джерел просочування конфіден-
ційної інформації через працівників компанії. Здебільшого функ-
ція захисту не належить до компетенції ділової розвідки, і отримана 
інформація зазвичай передається службі безпеки.

Практична ситуація: Навіть початківець у діловій розвідці підприємства, який проводить 
аудит присутності своєї компанії в Інтернеті, виявляє в мережі повідомлення, що містять адреси 
корпоративної електронної пошти. Там, де служба безпеки не приділяє належної уваги викорис-
танню корпоративної пошти в особистих цілях, обсяги присутності співробітників підприємства 
можна порівняти із присутністю всієї фірми-виготовлювача. Практика свідчить, що ця проблема 
актуальна навіть для деяких компаній державного рівня. Здебільшого такі повідомлення праців-
ників містять запрошення до знайомства або розповідають про їх хобі, або пропонують купити 
товари, надати послуги. 

Інколи трапляються резюме працівників підприємства нинішніх, 
або колишніх, що хочуть знайти нове місце роботи. Саме ці резюме 
є стабільним джерелом інформації, оскільки за їхніми даними можна 
спланувати і здійснити незаконне залучення цих осіб до співробітництва.

тЕма 5. ділова (корпоративна) розвідка
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15. Збирання інформації про партнерів і клієнтів. Крім інфор-
мації про наявність кримінальних зв’язків і методи вирішення про-
блем, прийняті вашими контрагентами, дуже важливо знати, звідки 
у партнерів гроші. Якщо не зауважити цей факт, то можна випадково 
стати співучасником відмивання кримінальних грошових коштів або 
жертвою краху вашого банку. Мабуть, мало приємного для власника 
бізнесу в тому, що в самий пік укладання угод чи відвантаження товару 
грошові кошти на рахунках банку з вини вашого партнера або банку 
потрапляють під арешт.

З викладеного вище можна зробити такий висновок: в епо-
ху науково-технічного прогресу та науково-технічної революції 
економічно-розвідувальна діяльність є одним із найсучасніших засобів 
конкурентної боротьби. Ставши невід’ємною частиною бізнесу, вона 
встановлює диктатуру меншості над більшістю, створює всі умови 
для функціонування системи загальнонаціонального контролю над 
економікою, наукою, людьми.

Активне й ефективне ведення економічної інформаційно-аналі-
тичної діяльності має особливе значення для держав, у яких з тих чи 
інших причин на певний час загальмувався економічний та науково-
технічний прогрес. Тому в інтересах зміцнення всіх сфер національної 
безпеки України було б доцільно мати потужну розгалужену розвід-
увальну структуру та відповідне правове поле її діяльності. 

16. Комплекс переваг ділової (корпоративної) розвідки на під-
приємстві. Тільки окремі види бізнесу функціонують як монополісти. 
Майже завжди є інші організації, що пропонують схожі продукти і 
послуги. Крім того, всі вони мають однакову мету: здобути клієнта, 
заробити грошей і добитися успіху.

У цьому сенсі бізнес можна розглядати як війну, битву за покупця 
в збиток конкурентові. Крім того, в процесі підготовки до покупки, 
покупці дивитимуться і вибиратимуть з того, що є доступним для них 
на ринку. Вони проводитимуть порівняння між компаніями, розгляда-
тимуть їх позитивні і негативні сторони. Вони знатимуть, що компанія 
А пропонує продукцію дешевше у порівнянні з компанією Б, але що 
компанія Б надає кращий післяпродажний сервіс. Для бізнесу, незна-
ння цих і ще багатьох інших речей є рівносильним програшу битви 
ще до її початку.

Щоб виграти війну, необхідно розуміти свого ворога:
• його спосіб мислення;
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• його плани;
• його слабкості;
• його сильні сторони;
• коли його можна атакувати;
• коли ризики початку атаки занадто великі;
• коли він планує зробити наступний крок.
Це застосовано сьогодні до лідерів бізнесу так само, як і до армії. 

Приблизно у 500 році до н. е. великий китайський стратег Сунь Цзи 
написав в своїй книзі “Мистецтво війни”:

• Якщо Ви не знаєте себе і свого ворога, то Ви дурень і, поза 
сумнівом, потерпите поразку в кожній битві.

• Якщо Ви знаєте себе, але не знаєте свого ворога, то одного разу 
переможете, одного разу програєте.

• Якщо Ви знаєте себе і знаєте ворога, то переможете в кожній 
битві.

На жаль, не завжди відразу очевидно, хто саме є вашим конку-
рентом. Свого часу компанія Еппл Комп’ютерз (Apple Computers) 
вирішила, що її головний конкурент – АйБіЕм (IBM) і не звернула 
увагу на програми Майкрософт (Microsoft). Згодом життя показа-
ло, що саме Майкрософт виявився основним конкурентом Еппл 
Комп’ютерз. У результаті Еппл втратив приватних користувачів, які 
почали вибирати собі не виробника комп'ютерного “заліза”, а опе-
раційну систему.

Ще одна історія розповідає про нового керівника компанії Паркер 
Пенз (Parker Pens), який запитав у Ради директорів, хто є основним 
конкурентом Паркера. Новому управлінцеві відповіли, що це фірма 
Шеффер (Shaeffer), яка випускала схожий товар. Керівник заперечив і 
зазначив, що Шеффер не є ні найбільшим, ні найбільш значним кон-
курентом. Тоді члени Ради директорів припустили, що ключовим кон-
курентом були виробники дешевих кулькових ручок. Керівник знов 
відповів: “Ні”. Правильною відповіддю була: “Запальничка Ронсон 
(Ronson)”! Паркер провів дослідження, які показали, що в більшості 
випадків ручки його виробництва використовуються як подарунок. 
Основною альтернативою при виборі подарунка такого рівня виявився 
саме топовий бренд запальничок. Важливо було розуміти, що ринок 
якісних ручок був субсегментом ринку подарунків, і саме з цього треба 
було виходити, плануючи способи збільшення обсягів продажу про-
дукції Паркера.
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Таким чином, конкуренти бізнесу – це не тільки ті, хто пропонує 
такий або подібний продукт чи послугу. Фактично є чотири типи по-
тенційних конкурентів:

• організації, які зараз пропонують подібні продукти або послуги;
• організації, які зараз пропонують альтернативні продукти або 

послуги;
• організації, які могли б запропонувати подібні продукти або 

послуги в майбутньому;
• організації, які могли б взагалі ліквідовувати потребу в товарі 

або послузі.
Компаніям слід брати на озброєння технологічні прийоми, які до-

зволяють проводити моніторинг кожної з цих груп конкурентів, щоб 
знати їх конкурентні переваги.

Проте, на додаток до моніторингу нинішніх і потенційних конку-
рентів ефективна конкурентна розвідка повинна також спостерігати 
за всім діловим середовищем в цілому – на тій території, де є інтереси 
компанії, і де присутні її конкуренти.

Ті компанії, які краще за інших адаптувалися до навколишнього 
середовища, найбільш близькі до успіху, і тому вкрай важливо спосте-
рігати зміни зовнішнього середовища і враховувати їх при плануванні 
бізнесу. Такі зміни повинні включати технології, законодавство, стан 
економіки і ситуацію в соціальній сфері. Історія бізнесу переповнена 
випадками, коли компанії проігнорували серйозні зміни у середовищі, 
в якому вони працюють, і потерпіли крах.

Ось приклади таких історій:
О і M Хауссер з лялькою Лілі і його поразка через нерозуміння 

загроз із-за кордону;
• виробники лампових приймачів, які не розгледіли настання 

епохи транзисторів;
• виробники логарифмічних лінійок, що зійшли з орбіти у зв’язку 

з появою калькуляторів;
• компанія Форд Мотор (Ford motor company), яка не врахувала 

зміни в соціальній обстановці, коли запустила Едсель мотокари 
(Edsel motorcar) в 1957 р.

5.6. роль ділової (корпоративної) розвідки у бізнЕсі



520 Економічна бЕзпЕка підприємств

5 . 7 .  Н а с л і д к и  і г н о р у в а н н я 
д і л о в о ї  ( к о р п о р а т и в н о ї )  р о з в і д к и 

н а  п і д п р и є м с т в і 

Сьогодні навіть маленькі дівчатка знають про Барбі. Перша лялька 
Барбі була випущена в 1959 році і з цієї миті її популярність стала стрім-
ко рости. У першої Барбі були нафарбовані червоною помадою губи і 
червоним лаком нігті, вищипані брови, світлі очі. Одягнена Барбі була 
в чорно-білий смугастий купальник. Сьогодні Барбі стала американ-
ським символом і прикладом видатного успіху її виробника – компанії 
Меттел (Mattel).

Легенда про ляльку Барбі свідчить, що Рут Хендлер (Ruth Handler), 
одна із засновників гігантської компанії з виробництва іграшок, спо-
стерігав, як її дочка Барбара бавилася паперовими ляльками. Хендлер 
використовувала Барбару як зразок дівчинки, яка у грі уявляє себе вже 
дорослою та втілює ці мрії, бавлячись ляльками. Насправді все було 
інакше.

У 1952 році німецька газета Білд Зейтуг (Bild Zeitung) представила 
нового мультяшного персонажа Лілі, який моментально набув великої 
популярності. У серпні 1955 року Рейнхард Бютейн (Reinhard Beuthein), 
творець Лілі, надумав втілити свою героїню в ляльку. Проте ця ляль-
кова Лілі не була орієнтована на дітей. Вона завжди носила мінімум 
одягу і була секс-символом для німецьких чоловіків. Лялька спочатку 
замислювалася як жарт-сувенір для чоловіків, продавалася в тютюно-
вих кіосках і барах. Основний виробник іграшок у Німеччині O і M 
Хауссер (O&M Hausser) виграв контракт на виробництво цієї іграшки. 
O і M Хауссер, окрім Лілі, виготовляв іграшкових солдатиків та інші 
іграшки з пластику.

Ліллі виробництва O і M Хауссер завоювала успіх не тільки у своєї 
цільової аудиторії – чоловіків. Ця нова лялька сподобалася також дітям 
і жінкам, при цьому для ляльки розробили різні варіанти одягу. Продаж 
Лілі відбувалася у всій Європі і вона, навіть, досягнула Америки. Про-
те питання, яке нас цікавить: чому лялькою Барбі дівчатка бавляться і 
до сьогоднішнього дня, а Лілі майже забута.

У 1956 році Рут Хендлер, її чоловік Еліот (і співзасновник, а також 
директор Меттел) Еліот разом з їх двома дітьми, Барбарою і Кеннетом 
були у відпустці в швейцарському місті Люцерн (Luzern). Розглядаючи 
вітрини, Барбара, яка була тоді підлітком, показала пальцем на ляльку, 
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що виглядала як доросла жінка. Це була Лілі. Хендлери купили три 
ляльки і, після повернення до США, відрядили до Японії співробітника 
своєї компанії із завданням знайти фірму, здатну виготовляти подібні 
іграшки. Меттел в той момент виготовляла іграшки для хлопчиків і 
розглядала Лілі як можливість вийти на ринок іграшок для дівчаток.

До 1959 року Меттел закінчила розробку своєї нової ляльки, яка 
отримала ім'я Барбі, таке ж, як у Барбари – дочки Хендлерів. Подібно 
до Лілі, Барбі була зростом 11,5 дюймів (близько 30 см). Проте Барбі ви-
глядала безневинніше, точніше – менш сексуально. Її зовнішність в ціло-
му була м'якша, а нові технології виготовлення, дозволили витонченіше 
виконати деякі дрібні деталі – такі, як пальці рук і ніг. Перший вихід 
Барбі в світ відбувся на Американській виставці іграшок в Нью-Йорку. Із 
самого початку ентузіазму стосовно новинки продавці не виявили. Проте 
могутня реклама протягом всього наступного року призвела до того, що 
маленькі дівчатка почали прохати своїх батьків купити їм ляльку Барбі. 
В результаті та швидко побила всі рекорди продажів.

У цей час у Німеччині O і M Хауссер нічого не знав про події 
у США. Фірма забула про необхідність здійснювати моніторинг ринку 
і це врешті призвело її до повного краху.

Рольф Хауссер вперше натрапив на Барбі в німецькому магазині 
іграшок у 1963 році. Є відомості, що Хауссер говорив: “Я нічого не знав 
про те, що відбувалося в Америці. У нас навіть не було радіо, а в газетах 
нічого не писали про Барбі”.

Виявивши першу Барбі, Хауссер відчув себе ображеним, ніби 
його ляльку просто вкрали. У наступному – 1964 році Барбі офіційно 
з'явилася у Німеччині і Меттел поставила свій стенд на виставці іграшок 
в Нюрнберзі. Не дивлячись на це, Хауссер не зрозумів, що Барбі попу-
лярна, і вирішив, що Меттел дуже сильна. Спочатку Хауссер планував 
подати судовий позов про порушення своїх прав, проте замість цього 
продав патент на виробництво ляльки.

Ухвалюючи рішення вчинити так, Хауссер і його фірма не провели 
дослідження ринку і не оцінили успіх Барбі на той момент. Після три-
валих переговорів Хауссер продав права дуже дешево, просто не уяв-
ляючи собі дійсної цінності Барбі. В результаті таких непродуманих і 
непідкріплених інформацією вчинків він згодом був вимушений продати 
і свою компанію, засновану його батьком і дядьком в 1904 році. Лілі 
була головним продуктом компанії і без доходів від цієї ляльки фірма 
незабаром опинилася в боргах і швидко збанкрутувала.

5.7. наслідки ігнорування ділової (корпоративної) розвідки на підприємстві
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Багато компаній горять на тому, що не здійснюють моніторинг своїх 
галузевих ринків, зокрема, тих, які знаходяться в інших країнах.

O і M Хауссер не був маленькою компанією. Ця фірма експортувала 
товари до всіх країн Європи, і, навіть, у США. Товари були представлені 
в більшості європейських країн і мали хорошу репутацію. Але власники 
німецької компанії поняття не мали про своє конкурентне середовище. 
Навіть коли Хауссер побачив Барбі незабаром після її першої появи 
в Європі, він не почав аналізувати загрози і використовувати адекватну 
стратегію до цих загроз.

Безумовно, сорок років тому джерела інформації були не такими, 
як сьогодні. Можна пробачити, що O і M Хауссер не знав нічого про 
події, які відбувалися Америці до 1963 року. Проте після того, як він 
особисто натрапив на Барбі в магазині безпосередньо у Німеччині, 
це вже було прямим сигналом про те, що у Лілі з'явився серйозний 
конкурент. Правильним вчинком було б дізнатися якомога більше про 
новачка – компанію Меттел і популярність її продукту – ляльки Барбі. 
Поступивши таким чином, O і M Хауссер зміг би зібрати інформацію, 
достатню для вироблення відповідної лінії поведінки. Ця інформація 
була йому доступна.

Якби Рольф Хауссер поклопотався оцінити положення з продажами 
Барбі в Америці (на вершині таблиці з іграшками з кількістю близько 
350 000 проданих ляльок), він би зрозумів, що його компанія має “ко-
зир” при переговорах з покупцями, оскільки представляє для них ласий 
шматок. Він розповідав, що спочатку попросив 1 % від прибутку, але 
Меттел йому відмовила. Не розуміючи дійсної ситуації, він визнав, 
що не може торгуватися. Гірше за те, він навіть не знав, наскільки 
важлива Лілі для його фірми і до чого призведе її втрата. Тому, відда-
ючи за жалюгідний гріш патент сторонній організації, він тим самим 
власноручно підписав своїй фірмі смертний вирок.

Історія з Барбі – показовий приклад того, наскільки важлива кон-
курентна розвідка і як небезпечно ігнорувати здійснення ретельного 
дослідження ринку.

5 . 8 .  Е т и ч н і  н о р м и  в е д е н н я 
к о н к у р е н т н о ї  р о з в і д к и  н а  п і д п р и є м с т в і

Основна відмінність ділової (конкурентної) розвідки (Д (К)Р) від 
промислового шпигунства – пошук і отримання всієї необхідної інфор-
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мації виключно законними (з погляду норм існуючого права) методами. 
Відмінністю ділової розвідки від промислового шпигунства є те, що 
Д (К)Р здійснюється в межах чинних правових норм і свої результати 
отримує завдяки аналітичній обробці величезної кількості відкритих 
інформаційних матеріалів. Поява нових інформаційних технологій 
(мережевих структур типу Internet, комерційних баз даних, систем по-
шуку інформації тощо) і відносна дешевизна доступу до інформаційних 
ресурсів дають змогу аналітикам Д (К)Р підготувати якісні матеріали, 
придатні для ухвалення рішень керівництвом компаній. Методи про-
мислового шпигунства орієнтовані на використання всіх доступних 
засобів отримання необхідної інформації, включаючи як пряме по-
рушення законів (шантаж, підкуп, крадіжка, насильство тощо), так і 
неетичні методи (обман, розповсюдження компрометуючих відомостей, 
випитування тощо). Методи ділової розвідки виключають використання 
засобів, що тягнуть за собою кримінальну відповідальність і орієнтовані 
на цивілізовані способи ведення бізнесу. Проте межа між етичними і 
неетичними методами ведення ділової розвідки залишається досить роз-
митою. У міру зростання потреб в отриманні цінної ділової інформації 
зростає роль етичних норм. При виникненні проблем з отриманням 
інформації в підрозділі Д (К)Р з’являються стимули “зрізати кути” і 
порушити етичні обмеження. Іноді саме керівництво компанії штовхає 
на такі дії, оскільки для них неважливо, як отримана інформація, аби 
була лише виконана робота.

Дотримання законів, але зневага норм моралі (обман під час найму 
на роботу, переманювання провідних фахівців, отримання інформації зі 
“сміттєвих ящиків” конкурентів) при веденні розвідки може призвести 
до непоправних наслідків, наприклад, Microsoft проти Oracle – осінь 
2000 р., Аvon проти Mary Kay Cosmetic – 1991 р.). В обох прикладах 
керівництвом фірм були найняті приватні детективи, які збирали ділову 
інформацію з “сміттєвих ящиків” конкурентів. Чи етично це? На дане 
питання немає однозначної відповіді у професіоналів ділової розвід-
ки. Якщо метод збору інформації легальний, чи завжди він відповідає 
прийнятим етичним нормам? Все залежить від середовища виховання 
співробітника ділової розвідки. Люди, що вийшли з лав урядових служб, 
наприклад, працівники ЦРУ у відставці доволі часто думають і діють 
тільки з погляду “літери закону”. Якщо їх дії не виходять за рамки 
чинного законодавства, то вони вважають їх нормальними. Існують 
ситуації, за яких люди, що працюють в розвідці, виховані в академіч-

5.8. Етичні норми вЕдЕння конкурЕнтної розвідки на підприємстві
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ному корпоративному середовищі, оцінюють свої вчинки виходячи 
з інших принципів, наприклад, прагнучи не потрапити на сторінки 
скандальної преси. Більшість професіоналів, що працюють у сфері 
ділової розвідки, не відновлюватимуть і не досліджуватимуть “сміття” 
інших організацій і не одурюватимуть людей під виглядом прийому 
на роботу. Вони вважають таку поведінку неетичною і неприйнятною.

Етичні міркування стають також надзвичайно важливими у міру 
того, як компанія розширює свій бізнес і починає ділові контакти з 
представниками зарубіжних країн. Загальноприйняті стандарти ді-
лової поведінки в різних країнах різні. Наприклад, в деяких країнах 
абсолютно легальна дискримінація при прийомі на роботу за ознакою 
статі. В інших країнах державні службовці чекають винагороди за тих, 
хто надає офіційні документи. Ця практика відрізняється від розвинених 
європейських і північноамериканських норм ведення бізнесу.

Ділова розвідка і комерційна таємниця. Важливо знати, що хоча 
протизаконно користуватися комерційними таємницями чужих ком-
паній, у багатьох випадках ці компанії втратили право називати щось 
комерційною таємницею через свої власні необдумані дії. Наприклад, 
якщо компанія виходить з новим продуктом на ринок, вона повинна 
заздалегідь його запатентувати і проконтролювати, чи не існує інший 
виробник, який може розібрати цей продукт на частини і відтворити 
його під своїм патентом.

У вітчизняній практиці спостерігаємо багато таких випадків. Один 
з них трапився на заводі з виробництва залізобетонних конструкцій. 
Цей виробник втратив юридичне право, щоб говорити про спосіб ви-
робництва залізобетонних виробів як про комерційну таємницю, тому 
що адміністрація заводу не поклопоталася про охорону виробничих при-
міщень і не проінформувала службовців про необхідність дотримання 
комерційної таємниці. Тому будь-який відвідувач заводу міг оглянути 
виробничу зону і зібрати необхідну інформацію.

Етичні норми поведінки при здійсненні ділової (конкурентної) 
розвідки. Важко дати визначення, що таке етичні норми поведінки. 
Тлумачний словник Вебстера визначає етику як дисципліну, що має 
справу з добром і злом і з етичним боргом. Багато підприємств декла-
рує правила етичної поведінки для своїх співробітників, насправді, 
в щоденній гонці за прибутком етичні правила, зазвичай, не дотриму-
ються. Кажучи про своє служіння високій моралі, багато менеджерів 
разом з тим знаходяться під величезним тиском обставин. Вони не по-
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винні обмежувати можливості своїх підрозділів ділової розвідки зі 
збору інформації певними рамками. Багато компаній нагороджують 
свої підрозділи ділової розвідки за виконану ними роботу, але ніколи 
не заохочують їх за те, що ця робота виконана з дотриманням етичних 
норм. Можливість недотримання етичних норм поведінки при зборі 
інформації адміністрація аргументує тим, що конкуренція за своєю 
природою неетична, тому навіщо дотримуватися правил при здійсненні 
ділової розвідки. Багато хто з менеджерів нової формації вважає, що 
було б неправильним зовсім не займатися шахрайством, якщо цим за-
ймаються конкуренти. Це питання є одним з найважливіших, тому що 
етика змінюється так само, як змінюється і суспільство. Специфічним 
аспектом під час вивчення поведінки менеджера є необхідність вра-
ховувати психологію людини. Наприклад, хоча всі погоджуються, що 
найм на роботу службовців з конкуруючої фірми лише для того, щоб 
отримати їх промислові секрети, є неетичним, завжди можна переконати 
себе, що ви наймаєте цю людину тільки за його високий рівень квалі-
фікації. У більшості випадків люди переходять з компанії в компанію 
у пошуках нових можливостей всередині однієї галузі промисловості 
і практично неможливо довести зворотне.

Дотримання етичних норм є не тільки правильним з моральної точки 
зору, але і економічно вигідним. Суттєвою причиною для дотримання 
етичних норм є те, що можна вберегтися від судових позовів і витрат, 
що з ними пов’язані, про це свідчать яскраві випадки, що відбулися з 
фірмами Microsoft і Oracle, Avon і Mary Kay. Другою причиною, яка 
стимулює до дотримання етичних норм поведінки є те, що дотримання 
дозволяє зробити життя службовців спокійнішим і менш напруженим. 
Знаючи вимоги, що ставляться до них суспільством, люди розуміють, 
що їм можна робити, а чого не можна. З них знімається відповідаль-
ність у виборі рішень. Третя причина – довіра до компанії і громадська 
думка. Цю тезу яскраво підтверджує ситуація, що склалася з одним 
підприємцем, який займався готельним бізнесом у Російській Федера-
ції. Його репутація була заплямована, коли він скористався послугами 
консалтингової фірми, яка допомагала йому збирати інформацію про 
організацію готельного бізнесу в Росії. Запрошений ним “мисливець 
за головами” (The headhunter) провів декілька інтерв’ю з рядом мене-
джерів компаній зі схожим видом діяльності. Він поводився, на перший 
погляд, коректно, кажучи, що зараз для них є робота, проте він обіцяв 
їм її в майбутньому. Деякі з них згодом були найняті на роботу в ком-
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панію, проте, інтерв’юєр в результаті бесід отримав багато інформації 
про готельний бізнес, яку він би не зміг отримати жодним іншим спо-
собом. У деяких випадках обіцянкою роботи в майбутньому можна 
здобути багато секретів сьогодні.

Для правильної організації своєї діяльності компанії потребують 
власного набору етичних правил – кодексу поведінки. Існує ряд стан-
дартів поведінки. пов’язаних із збором інформації. Більшість з них 
орієнтується на наступні мінімальні вимоги, що дозволяють не по-
рушувати закони різного рівня:

• Уникнення незаконних спроб оволодіння чужою комерційною 
таємницею.

• Уникнення незаконного отримання будь-якої інформації (не-
залежно від того чи становить вона комерційну таємницю) від 
конкурента силою або обманом.

• Відмова від протиправних дій (наприклад, порушення чужого 
права власності або перехоплення телефонних розмов) під час 
збору інформації.

• Повернення власникові конфіденційної і приватної інформації, 
отриманої випадково або ненавмисно. У разі отримання конфі-
денційної урядової інформації, державні органи повинні бути 
повідомлені про порушення державної безпеки.

Варто наголосити на тому, що придбання інформації, про яку ви не зна-
єте, що вона “крадена”, або отримання секретної інформації, про конфі-
денційність якої ви не знаєте, не є порушенням закону. Проте, після того, 
як ви дізналися про її протизаконне придбання, неповернення власникові 
або використання її в своїх цілях, це вже може розглядатися як порушення.

Важливо, щоб перед початком здійснення діяльності підрозділом ді-
лової розвідки компанії, його керівник представив директорові компанії 
“Етичний кодекс ділової розвідки”, який був би складовою частиною 
“Етичного кодексу компанії” (якщо він існує). Насправді, специфіка 
кодексу ділової розвідки повинна полягати в тому, що в ньому вказують-
ся види інформації, які можна збирати і, які не можна збирати, а також 
наводяться дозволені і недозволені методи збору інформації. Кодекс 
також повинен включати положення про поведінку співробітників 
підрозділу ділової розвідки при випадковому отриманні забороненої 
інформації, наприклад, конфіденційних даних або особистих листів. 
Протягом тривалого часу прихильники етичної поведінки стверджують, 
що порушення норм моралі і зниження етичних стандартів суспіль-
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ства призведе до величезних витрат на забезпечення його безпеки. Як 
аргумент висувається теза, що якщо повсякденно етичні стандарти 
нівелюватимуться, підприємцям доведеться більше платити, щоб за-
хистити себе від агресивної тактики поведінки конкурента, яка може 
стати загальноприйнятою нормою поведінки у діловому світі, і тоді 
превентивні заходи можуть виявитися дуже дорогими. Відповідною 
аналогією може бути ціна, яку суспільство платить через те, що не дає 
всім дітям правильного виховання з дитинства. Суспільству доводиться 
витрачати величезні кошти на утримання у в’язниці злочинця та усу-
нення наслідків його злочинів, причому ці засоби значно більші, ніж 
було б потрібно для виховання законослухняного громадянина.

Необхідно зважати на те, що якщо в діловому співтоваристві стрімко 
розповсюджуватиметься неетична поведінка, то у вищого керівництва 
не буде іншого виходу, як обмежити інформацію для своїх співробіт-
ників. Це може призвести до недовір’я серед службовців і до небажан-
ня працювати з більшою ефективністю. Обмеження користуванням 
службовим телефоном і обмежений доступ до внутрішньофірмової 
інформації для службовців компанії, бажаючих розширити свої знання, 
накладають очевидні перешкоди для внутрішнього обміну інформацією, 
життєво важливою для фірми. Коли дослідникам відмовляли у наданні 
інформації про проекти, над якими вони самі працювали, вони свідомо 
відмежовувалися від мотивуючої і творчої корисної інформації.

Варто пам’ятати, що для збору необхідної інформації немає необ-
хідності порушувати Етичний Кодекс. Існує думка, що 85 % інформації, 
яка Вам необхідна, знаходиться в суспільному користуванні. Інші 15 %, 
можливо, вам і не буде потрібно ніколи. Деякі аналітики говорять про 90 %. 
Використовуючи експертний аналіз і притримуючись етичних норм, про-
фесіонали ділової розвідки в змозі виконувати свою роботу кваліфіковано 
і ефективно. Нижче як приклад приводиться Етичний Кодекс, складений 
американським “Суспільством професіоналів конкурентної розвідки” 
(Society of Competitive Intelligence Professionals) для своїх членів:

• Постійно прагни збільшити пошану і визнання до цієї професії 
на всіх державних рівнях.

• Виконуй свої службові обов’язки із завзяттям і старанністю, 
підтримуй найвищий рівень професійної майстерності та уникай 
всіх неетичних вчинків.

• Залишайся вірним політиці компанії, її цілям і загальному курсу, 
а також виконуй обіцянки, дані своїй компанії.
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• Виконуй всі закони, що діють.
• Під час ділового побачення надай всю інформацію, що стосу-

ється справи, включаючи приналежність до організації.
• Дотримуйся правил роботи з конфіденційною інформацією.
• Дій в повній відповідності з цими етичними стандартами при 

роботі всередині компанії, при веденні переговорів і у всіх си-
туаціях, коли доведеться працювати за фахом.

Приватні служби і самостійні консультанти конкурентної розвід-
ки повинні також оголосити, які види діяльності їм дозволені, а які 
заборонені і засуджуються ними. Наприклад, провідна американська 
компанія у сфері ділової розвідки Fuld & Company, представила свої 
власні етичні правила поведінки, названі “Десять заповідей легального 
збору розвідувальної інформації”. За цими заповідями співробітники 
компанії не повинні:

• Брехати, коли представляються.
• Порушувати офіційну генеральну лінію компанії.
• Записувати на диктофон розмову із співбесідником без його 

дозволу.
• Пропонувати хабарі.
• Встановлювати підслуховуючі пристрої.
• Умисне вводити співбесідника в оману при переговорах.
• Отримувати від конкурента і передавати йому цінну конфіден-

ційну інформацію.
• Поширювати дезінформацію.
• Красти промислові секрети.
• Усвідомлено тиснути на співбесідника з метою отримання необ-

хідної інформації, якщо це може піддати небезпеці його життя 
або репутацію.

• Нарешті, вищий управлінський персонал повинен стежити 
за тим, щоб етичні норми дотримувалися не тільки в конку-
рентній розвідці, але і у компанії в цілому.

Етика роботи в Мережі Internet. Мережеве співтовариство живе 
за своїми законами, яких необхідно дотримуватися. Хоча ці закони 
не регламентовані, “де-факто” вони все ж існують. При веденні роз-
відки в мережі і проведенні PR-акцій (тобто виконанні функцій ділової 
розвідки) необхідно дотримуватися певних правил, зокрема:

• при зборі ділової інформації не видавати себе за іншу особу 
або організацію (реєструється під чужим, але відомим іменем);
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• не займатися збором відомостей, що становлять комерційну та-
ємницю конкурента (беручи участь в електронних конференціях);

• не переманювати провідних фахівців конкурента;
• не “забивати” сайти конкурентів;
• не публікувати компромат на конкурентів в будь-якій формі.
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ЗАПИТАННя ДЛя САМОКОНТРОЛю

1. Які є джерела інформації у конкурентній розвідці?
2. У чому суть ділової (корпоративної) розвідки?
3. Які переваги державних і недержавних служб економічної роз-

відки?
4. Які існують трактування понять “економічна розвідка”, “ділова 

розвідка”, “конкурентна розвідка”?
5. У чому відмінності діяльності служб економічної, ділової та 

конкурентної розвідки?
6. Як науково-технічний прогрес впливає на розвиток економічної 

розвідки?
7. У чому особливості історичного розвитку економічної розвідки?
8. Що таке бенчмаркінг, чим він характеризується?
9. Які є способи отримання інформації про конкурентів?
10. Яка специфіка створення розвідувальних структур у системі 

безпеки компанії?
11. У чому особливості вітчизняного і західного підходів до ді-

яльності підрозділів економічної розвідки?
12. Чим відрізняється ділова (корпоративна) розвідка від промис-

лового (комерційного) шпигунства?
13. Що таке промислове шпигунство, у чому його специфіка?
14. Що є економічним підґрунтям економічної розвідки?
15. У чому особливості ділової (корпоративної) розвідки?
16. Як здійснюється класифікація ділової (корпоративної) розвідки 

за предметом інтересів?
17. У чому специфіка моніторингу засобів масової інформації?
18. Від вирішення яких запитань залежить якість розвідки на під-

приємстві?
19. Механізм діяльності ділової (корпоративної) розвідки?
20. Які основні переваги компанії із сильною структурою ділової 

(корпоративної) розвідки?
21. Чим стратегічна ділова (корпоративна) розвідка відрізняється 

від оперативної?
22. Який механізм захисту конфіденційної інформації в діловій 

(корпоративній) розвідці?
23. Яка роль ділової (корпоративної) розвідки у безпеці бізнесу?
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24. Що таке експертні системи, їх значення для ділової (корпора-
тивної) розвідки?

25. З яких етапів складається процес вирішення завдань, постав-
лених перед діловою (корпоративною) розвідкою?

ТЕСТИ

1. Визнаючи загрози варто врахувати:
а) сутність причин що їх спричинила;
б) їх реальність;
в) гостроту цих причин і термін їх впливу;
г) сили і кошти, якими користується конкурент;
д) всі відповіді вірні.

2. Ділова (корпоративна) розвідка – це:
а)  процес, який перетворює різні дані про бізнес на потрібну інформацію 

про стан технічної діяльності;
б)  аналітичний процес, який перетворює різні дані про бізнес на потрібну, 

точну й придатну інформацію про стан фінансово-господарської 
діяльності;

в) процес збору та добору інформації про стан підприємства;
г) аналіз діяльності підприємства.

3. Економічна розвідка – це:
а) процес збору та обробки питань економічного розвитку країни;
б)  процес розповсюдження економічно-соціальних даних про суб’єкт 

діяльності;
в)  проведення заходів з метою збирання й вивчення розвідувальних 

відомостей з економічних та військово-технічних питань;
г) проведення державою заходів економічного спостереження.

4. Загрози – це:
а) будь-які дії, які нанесли шкоду підприємству;
б) явище, яке викликане непрофесіоналізмом керівника;
в) результат малокваліфікованого добору персоналу;
г)  будь-які дії, явища чи процеси, що можуть спричинити негативні 

наслідки для бізнесу.

5. Під конкурентною розвідкою розуміють:
а) взаємодія з конкурентом з метою його подавлення;
б) усунення конкурента з ринку з метою процвітання бізнесу;

тЕсти
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в)  досконале вивчення конкурента та збір інформації про неосвоєний 
ринок;

г) проноз дій конкурента на ринку.

6. Ринкова складова корпоративної безпеки – це:
а) взаємодія підприємства з конкурентами на ринку;
б) зберігання даних від конкурентів;
в)  механізм захисту від неефективно обраної моделі поведінки 

підприємства на ринку;
г) механізм забезпечення ефективного використання ресурсів.

7. Розвідувальна діяльність – це:
а)  діяльність спеціальних органів державної влади, спрямована на захист 

національних інтересів України від зовнішніх загроз;
б)  діяльність органів приватної влади, спрямована на захист національних 

інтересів України від зовнішніх загроз;
в) дії, які спрямовані на вивчення стратегій конкурента;
г) розвідка зовнішнього середовища в усіх напрямках.

8. Промислове шпигунство – це:
а)  добування незаконним способом конфіденційних відомостей про 

діяльність конкурентів;
б) розвідка та вивчення можливостей конкурента;
в) добування фінансових відомостей про діяльність підприємства;
г) добування та розповсюдження відомостей про підприємство.

9. Розвідка у сфері економіки включає:
а) фінансову розвідку, інформаційну розвідку, корпоративну розвідку;
б) промислове шпигунство, ділову розвідку, економічне шпигунство;
в) розвідку державних служб, шпигунство на малих підприємствах;
г) вірні відповіді а, б.

10. Виникнення промислового шпигунства пов’язане із:
а)  запровадженням у XVIII ст. системи патентів на винахід, які охороняли 

права винахідника;
б) розвитком конкурентів у різних сферах діяльності;
в)  створенням конкурентами продукції з високим рівнем конкурентоспроможності;
г) зацікавленістю у подавлені конкурента.
11. Перша розвідувальна служба була створена у:
а) XII ст.;
б) ХІІІ ст.;
в) XIV ст.;
г) VII ст.
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12. Засоби здійснення розвідувальної діяльності полягають у:
а) вербуванні агентів, переманюванні в свою фірму службовців конкурента;
б) впровадженні своїх людей у “потрібні організації”;
в) крадіжці документів різного типу;
г) всі відповіді вірні.

13. Джерелами інформації можуть бути:
а) інформаційні агентства, фірми що створюють веб-сайти в Інтернеті;
б) співробітники конкурентів, звіти різного виду;
в) спеціалісти інформаційних і консалтингових компаній;
г) всі відповіді вірні.

14. Основними параметрами будь-якого підприємства є:
а) ідея, процес, ефективне управління ризиками;
б) висококваліфікований керівник;
в) хороший підбір персоналу;
г) вірні відповідь а, б.

15. Бенчмаркінг – це:
а)  система методів і способів вивчення позитивного досвіду партнерів та 

конкурентів;
б) система збору та розповсюдження інформації;
в) система вивчення дій конкурентів та партнерів;
г) вірні відповіді а, в.

16. Маркетингова розвідка – це:
а)  не тільки вивчення конкурента, а й просування продукту з початкової 

стадії розроблення до продажу, рекламу, ціноутворення;
б) вивчення дій конкурента та його переваг на ринку;
в) лише просування продукції на всіх її етапах;
г) вивчення ринку збуту.

17. Працівники служби ділової розвідки повинні виявляти:
а) загрози, розробляти методи запобігання їм;
б) оточуюче середовище підприємства;
в) розвиток фінансового стану конкурентів;
г) вірна відповідь відсутня.

18. Промислове шпигунство почало підпадати під кримінальну від-
повідальність у:

а) лютому 1993 р.;
б) квітні 2003 р.;
в) січні 2008 р.;
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г) грудні 1988 р.

19. Поняття “бенчмаркінг” почали використовувати у:
а) кінці 1970-х;
б) початку 1990-х;
в) 1987 р.;
г) вірна відповідь відсутня.

20. Основна мета ділової розвідки:
а) побудова аналізу з отриманих даних;
б) побудова системи відносин з конкурентами;
в) виявлення спільних можливостей з конкурентом;
г) вірні відповіді б, в.

21. Під діловою (корпоративною) розвідкою розуміють:
а)  вузький напрям ділової розвідки, основною метою якого є побудова 

системи взаємин з конкурентами;
б)  розвідка, яка не тільки вивчає конкурента, а й просуває продукт з 

початкової стадії розробки до продажу;
в) збирання та аналіз відомостей про партнерів та конкурентів;
г) одержання відомостей про конкурента за допомогою технічних засобів.

22. Види ділової (корпоративної) розвідки:
а) маркетингова, стратегічна, етична;
б) юридична, етична, маркетингова;
в) оперативна, маркетингова;
г) стратегічна, оперативна.

23. Ділова (корпоративна) розвідка прагне до того, щоб:
а) розширити базу джерел інформації;
б) скоротити час на встановлення змін ринкового середовища;
в) підвищити якість розвідінформації;
г) всі відповіді вірні.

24. Завдання стратегічної ділової (корпоративної) розвідки:
а) створення труднощів або перешкод конкурентові;
б) пошук слабких місць у діяльності конкурента;
в)  визначення структури і динаміки сфери господарсько-економічної 

діяльності в якій підприємство збирається працювати, з виявленням 
усіх конкурентів і контрагентів;

г)  негативна взаємодія з конкретним конкурентом, дія на нього на межі 
етично і юридично установлених норм і засобів;
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25. Джерела інформації для стратегічної ділової (конкурентної) роз-
відки:

а) довідники, огляди, наукові статті;
б) публіцистика, реклама;
в) ЗМІ, люди;
г) всі відповіді вірні.

26. Завдання оперативної ділової (корпоративної) розвідки:
а) виявлення усіх конкурентів і контрагентів на ринку;
б) пошук слабких місць у діяльності конкурента;
в) створення негативної взаємодії з конкретним конкурентом;
г)  аналіз конкурентів у тій сфері господарсько-економічної діяльності, 

в якій працює (або збирається працювати) підприємство.

27. Основне джерело інформації для оперативної ділової (корпора-
тивної) розвідки:

а) ЗМІ;
б) реклама, наукові статті;
в) довідники, публіцистика;
г) люди.

28. Завданнями ділової (корпоративної) розвідки за політичними 
аспектами є:

а)  відстежувати законодавчі та адміністративні тенденції в діях влади, 
щодо бізнесу;

б) створювати труднощі та перешкоди конкурентові;
в)  збирати і аналізувати інформацію та інформувати керівництво про 

випадки, коли діяльність компанії чи окремі її напрямки починають 
зачіпати чиїсь політичні інтереси;

г) вірні відповіді а і в.

29. Поняття “агентура” ділової (корпоративної) розвідки – це:
а) будь-яка людина, що є джерелом усної інформації;
б)  будь-який співробітник своєї або чужої фірми, що має у своєму 

розпорядженні відкрите джерело письмової інформації;
в) всі відповіді вірні;
г) вірна відповідь відсутня.

30. Експертна система – це:
а)  програмний засіб, який використовує інженер знань або програміст 

для побудови системи;
б)  програмний засіб, який використовує знання експертів для високое-

фективного наочного розв’язання завдань, що цікавлять користувача;
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в)  програмний засіб, який використовує експерт для діагностики решти 
систем;

г) клас комп’ютерної програми, яка проводить діагностику системи.

31. Експерт – це:
а)  людина що здатна чітко виражати свої думки і користується репутацією 

фахівця, вміє знаходити правильні рішення проблем у конкретній 
предметній сфері;

б) людина, яка використовує вже побудовану експертну систему;
в)  людина, що має знання з інформатики і штучного інтелекту, знає, як 

вміло будувати експертну систему;
г) людина, що є фахівцем у певній галузі.

32. Користувач – це:
а) людина, що розробляє експертну систему;
б) людина, що використовує вже побудовану експертну систему;
в) людина, що розробляє і використовує експертну систему;
г) людина, що має знання для роботи з системою.

33. Інженер знань – це:
а)  людина, яка використовує вже побудовану експертну систему для 

вирішення завдань;
б)  людина, що має знання з інформатики і штучного інтелекту, знає, як 

треба будувати експертну систему;
в)  людина, що має певні знання з інформатики необхідні для роботи з 

комп’ютерними програмами;
г) вірна відповідь відсутня.

34. Користувачем експертної системи може бути:
а) експерт, що додає системі нових знань;
б) інженер знань, що уточнює чи є в системи знання;
в) менеджер з безпеки та власник бізнесу;
г) начальник служби ділової розвідки і керівник служби безпеки компанії;
д) всі відповіді вірні.

35. Засіб побудови експертної системи – це:
а)  програмний засіб, який використовує знання експертів для розв’язання 

завдань;
б)  програмний засіб, який використовує інженер знань або програміст для 

побудови експертної системи;
в)  мова програмування, яка використовується інженером для побудови 

системи;
г) вірна відповідь відсутня.
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36. які класифікатори використовують у діловій (корпоративній) 
розвідці:

а) класифікатор запитань;
б) класифікатор тем відібраної інформації;
в) класифікатор персоналу;
г) всі відповіді вірні.

37. Процедура “спілкування з комп’ютером” – це:
а) процес роботи в експертній системі;
б) процес складання пошукового запиту;
в) процес складання експертної системи.
г) вірна відповідь відсутня.

38. “Пошуковий робот” – це:
а)  комп’ютерна програма, що опитує сервер пошукової машини щодо 

наявності свіжої інформації за вказаним запитом;
б)  програма, яка використовує знання експертів для розв’язання завдань, 

що цікавлять користувача;
в) комп’ютерна програма, що використовується для пошуку інформації;
г) всі відповіді вірні.

39. Для полегшення завдань служби ділової (корпоративної) розвідки 
в сучасних умовах використовувати:

а) класифікатор цілей (запитів, тем, напрямів пошуку);
б) класифікатор працівників і підрозділів;
в)  інтерактивний довідник з тем, що ґрунтується на зібраній за весь час 

інформації;
г) всі відповіді вірні.

40. Що з переліченого не відноситься до переваг компанії з сильною 
структурою ділової (корпоративної) розвідки:

а) можливість прогнозування змін на ринку;
б) збирання інформації про партнерів і клієнтів;
в) невиявлення нових або потенційних конкурентів;
г) перетворення слабких сторін бізнесу на конкурентні переваги.

41. Розвідка призначена для:
а)  отримання стратегічної переваги над потенційним супротивником, 

виявлення можливих ризиків і управління ними;
б) захисту і забезпечення безпеки суб’єкта підприємницької діяльності;
в) підкупу або шантажу фірми, впровадження туди своїх агентів;
г) всі відповіді вірні.
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42. Контррозвідка призначена для:
а)  копіювання або розкрадання документів, креслень, експериментальних 

і товарних зразків;
б)  отримання стратегічної переваги над потенційним супротивником, 

виявлення можливих ризиків і управління ними;
в) захисту і забезпечення безпеки суб’єкта підприємницької діяльності;
г) підкупу або шантажу фірми, впровадження туди своїх агентів.

43. Об’єктом у конкурентній розвідці є:
а) люди;
б) документи;
в) технічні носії;
г) вірні відповіді а, б і в;
д) вірні відповіді а і б.

44. Джерелами інформації у конкурентній розвідці є:
а) продукція;
б) документи;
в) люди;
г) всі відповіді вірні.

45. Інформація, що створена на кошти державного бюджету є:
а) державною власністю;
б) колективною власністю;
в) власністю організацій;
г) вірна відповідь відсутня.

46. Відповідно до процесу створення інформації виділяють такі ін-
ститути інформативного права:

а) інститут інформаційних ресурсів;
б) інститут телекомунікацій;
в) інститут поштового зв’язку;
г) інститут власності на інформацію;
д) вірні відповіді а і г.

47. Підставами виникнення права власності на інформацію є:
а) створення інформації власними зусиллями і за свій рахунок;
б) договір на створення інформації;
в)  договір, що містить умови переходу права власності на інформацію 

до іншої особи;
г) всі відповіді вірні;
д) вірна відповідь відсутня.
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48. Перша справжня приватна розвід служба була створена:
а) флорентійськими купцями – банкірами в XIV ст.;
б) промисловцями з Аусбурга в XV ст.;
в) в Іспанії в XVI ст.;
г) вірна відповідь відсутня.

49. Поняття “інформаційна власність” включає такі правоможли-
вості:

а) право на розповсюдження інформації;
б) право знати зміст інформації;
в) право застосовувати інформацію у власній діяльності;
г) вірні відповіді а і в;
д) вірні відповіді а, б і в.

50. В 1993 році в США виділили 3 пріоритетні напрямки в області 
економічної розвідки – це:

а)  макроекономічна, мікроекономічна розвідка та економічна контр-
розвідка;

б) макроекономічна, мікроекономічна та мезоекономічна розвідка;
в)  макроекономічна, мікроекономічна розвідка та соціально-економічна 

контррозвідка;
г) вірні відповіді а і в.

51. Відповідно до процесу поширення інформації виокремлюють:
а) інститут права на свободу поширення інформації;
б) інститут телекомунікацій;
в) інститут поштового зв’язку;
г) всі відповіді вірні.

52. Макроекономічна розвідка – це:
а)  протидія спробам іноземних державних спецслужб дістати торговельно-

економічні і технологічні секрети;
б)  збір стратегічної інформації про глобальні процеси в економіках інших 

держав;
в) збір тактичної і оперативної інформації;
г) вірна відповідь відсутня.

53. Для збору інформації використовуються методи:
а) закупівля товарів конкурента;
б) викрадення креслень і технічної інформації;
в) шпигунство і проста крадіжка;
г) вірні відповіді б і в;
д) вірні відповіді а, б і в.
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54. Мікроекономічна розвідка – це:
а) відвідини підприємств;
б) збір тактичної і оперативної інформації;
в) переговори, в процесі яких постійно запрошується додаткова інформація;
г) вірні відповіді б і в;

55. Методи промислового шпигунства орієнтовані на:
а)  використання всіх доступних засобів для отримання інформації, вклю-

чаючи, як пряме порушення законів так і неетичні методи;
б)  використання кримінально-карних засобів, і більшою мірою орієнтовані 

на цивілізовані способи ведення бізнесу;
в) використання, виключно, етичних норм отримання інформації;
г) вірна відповідь відсутня.

56. Методи ділової розвідки включають:
а) використання, виключно, неетичних норм отримання інформації;
б)  використання всіх доступних засобів для отримання інформації, вклю-

чаючи, як пряме порушення законів так і неетичні методи;
в)  використання кримінально-карних засобів, і більшою мірою орієнтовані 

на цивілізовані способи ведення бізнесу;
г) вірна відповідь відсутня.

57. До основних правил Етичного Кодексу ділової розвідки відносять:
а) відмова від протиправних дій;
б)  повернення власникові конфіденційної і приватної інформації, отриманої 

випадково чи ненавмисно;
в) вірні відповіді а і б;
г) вірна відповідь відсутня.

58. Етичний Кодекс американського суспільства професіоналів кон-
курентної розвідки передбачає:

а) виконувати всі закони, що діють;
б) дотримуватись правил роботи з конфіденційною інформацією;
в) залишатися вірним політиці компанії, її цілям;
г) вірні відповіді а і б;
д) вірні відповіді а, б і в.

тЕма 5. ділова (корпоративна) розвідка
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По вертикалі. 1. Вивчення досвіду, стратегії, рішень, ділової практики 
кращих компаній у галузі з метою використання у роботі своєї компанії. 2. 
Людина, що здатна чітко виражати свої думки і користується репутацією 
фахівця, вміє знаходити правильні рішення проблем. 3. Дія, явище, процес, 
що може спричинити негативні наслідки для бізнесу. 4. Метод отримання 
інформації діловою (корпоративною) розвідкою.

По горизонталі. 1. Розвідка, що передбачає збирання та аналіз відомостей 
про партнерів і конкурентів. 2. Розвідка, що передбачає побудову взаємин з 
конкурентами. 3. Діяльність спеціальних органів державної влади, спрямо-
вана на захист національних інтересів України. 4. Батьківщина економічної 
розвідки. 5. Законний метод отримання інформації. 6. Розвідка, що вивчає 
законодавство про підприємницьку діяльність.

Д а т и  в и з н а ч е н н я  т е р м і н а м  і  п о н я т т я м :
Ділова (корпоративна) розвідка – це …
Економічна розвідка – це …
Експертна система – це …
Конкурентна розвідка – це …
Розвідувальна діяльність – це …
Промислове шпигунство – це …
Бенчмаркінг – це …
Ринкова складова корпоративної безпеки – це …
Маркетингова розвідка – це …

контрольні запитання
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ЗАВДАННя

Підготувати доповідь на тему:
– Ділова розвідка українських підприємств;
– Ділова розвідка підприємств Європи;
– Ділова розвідка підприємств Японії;
– Ділова розвідка підприємств американського континенту.

тЕма 5. ділова (корпоративна) розвідка
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ТЕМА 6 

ІНФОРМАцІйНА БЕЗПЕКА яК СКЛАДОВА  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Основні терміни і визначення
Гармонізація інформаційного законодавства України з норма-

ми ЄС –досягнення відповідності правової системи України сучасній 
європейській системі права. 

Загрози інформаційній безпеці – фактор або сукупність факторів, 
що створюють небезпеку функціонуванню та розвитку інформаційного 
простору, інтересам особистості, суспільства, держави.

Захист інформації – 1) сукупність засобів, методів, організаційних 
заходів щодо запобігання можливим випадковим або навмисним впли-
вам природного чи штучного характеру, внаслідок яких можуть бути 
завдані збитки чи шкоди власникам інформації або її користувачам, 
інформаційному простору. Суттю захисту інформації є її доступність 
при збереженні цілісності та гарантованої її конфіденційності; 2) комп-
лекс заходів, які проводить власник інформації щодо охорони своїх 
прав на володіння й розпорядження інформацією, створення умов, що 
обмежують її розповсюдження і запобігають або істотно утруднюють 
несанкціонований, незаконний доступ до засекреченої інформації та її 
носіїв; 3) діяльність власника інформації або уповноважених ним осіб із:

• забезпечення своїх прав на володіння, розпорядження та управ-
ління інформацією, яка підлягає захисту;

• запобігання витоку і втраті інформації;
• збереження повноти, достовірності, цілісності інформації, яка 

підлягає захисту, її масивів і програм оброблення;
• збереження конфіденційності або секретності інформації за 

правилами, встановленими законодавчими та іншими норма-
тивними актами.

Інституційне забезпечення – створення нормативно-правових та 
інституційних передумов розвитку сфери інформаційного суспільства є 
фундаментальним завданням, оскільки саме з моменту досягнення по-
зитивних результатів у цьому напрямку почнеться консолідований, ефек-
тивний розвиток усіх складових процесів інформаційного суспільства.
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Поняття інформаційної безпеки 
Світові процеси глобалізації, запровадження новітніх інформаційних 

технологій – це основні фактори, які істотно посилюють стратегічне 
значення такої складової національної безпеки, як інформаційна безпе-
ка. Вже найближчим часом саме розвиток інформаційної сфери, рівень 
інформаційної безпеки будуть визначати: політичну та економічну 
роль окремих держав на світовій арені; поділ країн за інформаційною 
ознакою; процеси демократизації та подолання наслідків тоталітаризму 
в самій Україні.

Словосполучення “інформаційна безпека” в різних контекстах може 
мати різний сенс. Здебільшого використовують термін “інформаційна 
безпека” в загальному розумінні, тобто розуміють захищеність націо-
нальних інтересів в інформаційній сфері, що визначається сукупністю 
збалансованих інтересів особи, суспільства і держави. Зокрема, інфор-
маційна безпека визначається як стан захищеності інформаційного 
середовища суспільства, що забезпечує її використання і розвиток 
на користь громадян, організацій, установ і, зокрема, держави в цілому.

Доцільно зосередити основну увагу на зберіганні, обробці та пере-
дачі інформації незалежно від того, на якій мові вона закодована, хто 
або що є її джерелом і яку психологічну дію вона має на людей. Тому 
термін “інформаційна безпека” використовуватиметься у вузькому сенсі, 
так, як це прийнято, наприклад, в англомовній літературі.

Під інформаційною безпекою варто розуміти захищеність інформації 
та підтримуючої інфраструктури від випадкових або навмисних дій 
природного чи штучного характеру, які можуть завдати неприйнятно-
го збитку суб’єктам інформаційних стосунків, зокрема, власникам і 
користувачам інформації та підтримуючої інфраструктури.

Захист інформації – це комплекс заходів, направлених на забез-
печення інформаційної безпеки.

Таким чином, правильний з методологічної точки зору підхід 
до проблем інформаційної безпеки починається з виявлення суб’єктів 
інформаційних відносин та інтересів цих суб’єктів, пов’язаних з ви-
користанням інформаційних систем (ІС). Загрози інформаційній без-
пеці – це зворотна сторона використання інформаційних технологій.

З цього положення можна сформувати два важливі висновки:
Трактування проблем, пов’язаних з інформаційною безпекою, для 

різних категорій суб’єктів може істотно відрізнятися. Для ілюстрації 

тЕма 6. інФормаЦійна бЕзпЕка як складова Економічної бЕзпЕки підприємства
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досить зіставити режимні державні організації, навчальні заклади та 
наукові установи. У першому випадку “краще все знищити, перш ніж 
ворог дізнається хоч один секретний біт”, в другому – “у нас – ніяких 
таємниць, аби все працювало”.

Інформаційна безпека не зводиться виключно до захисту від несанк-
ціонованого доступу до інформації; це принципово ширше поняття. 
Суб’єкт інформаційних відносин може постраждати (зазнати збитків 
і/або отримати моральні збитки) не лише від несанкціонованого до-
ступу, але і від поломки системи, що викликала перерву в роботі. Більш 
того, для багатьох відкритих організацій (наприклад, навчальних) власне 
захист від несанкціонованого доступу до інформації стоїть за важли-
вістю не на першому місці.

Повертаючись до питань термінології, відзначимо, що термін 
“комп’ютерна безпека” (як еквівалент або замінник ІБ) на наш погляд 
є дуже вузьким. Комп’ютери – тільки одна із складових інформаційних 
систем, і хоча наша увага буде зосереджена, передусім, на інформації, яка 
зберігається, обробляється і передається за допомогою комп’ютерів, її без-
пека визначається всією сукупністю складових і, насамперед, найслабкі-
шою ланкою, якою в переважній більшості випадків виявляється людина.

Згідно до визначення інформаційної безпеки, вона залежить не лише 
від комп’ютерів, але і від підтримуючої інфраструктури, до якої можна 
віднести системи електро-, водо- і теплопостачання, кондиціонери, засо-
би комунікацій і, звичайно, обслуговуючий персонал. Ця інфраструктура 
має самостійну цінність, але нас цікавитиме лише те, як вона впливає 
на виконання інформаційною системою віднесених до неї функцій.

Зауважмо, що у визначенні ІБ іменникові “збиток” передує прикмет-
ник “неприйнятний”. Очевидно, застрахуватися від усіх видів збитків 
неможливо, тим більше неможливо зробити це економічно доцільним 
способом, коли вартість захисних засобів і заходів не перевищує розмір 
очікуваного збитку. Значить, з чимось доводиться миритися і захища-
тися потрібно тільки від того, з чим змиритися ніяк не можна. Інколи 
таким неприпустимим збитком є нанесення шкоди здоров’ю людей або 
стану навколишнього середовища, але частіше поріг неприйнятності 
має матеріальний (грошовий) еквівалент, а метою захисту інформації 
стає зменшення розмірів збитку до прийнятних значень.

Інформаційна безпека – стан захищеності інформаційного просто-
ру, який забезпечує формування та розвиток цього простору в інтересах 
особистості, суспільства та держави. 

поняття інФормаЦійної бЕзпЕки
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Інформаційна інфраструктура –складова інформаційного про-
стору, яка є сукупністю: даних (структурованих чи неструктурованих), 
засобів збирання, накопичення, оброблення, збереження та розповсю-
дження інформації; системи виробництва інформаційних продуктів, 
інформаційних ресурсів зовнішнього інформаційного простору, ін-
структивних матеріалів та документації; людини як активного фактора 
впливу на інформаційний простір. 

Інформаційний простір – середовище, де здійснюється формуван-
ня, збирання, зберігання та розповсюдження інформації.

Інформаційний простір України – це інформаційний простір, на 
який поширюється юрисдикція України.

Інформаційний ресурс – складова інформаційного простору, що 
поєднує в собі дані, їх місцезнаходження, взаємозв’язок між інформа-
ційними елементами, відомості.

Комерційна таємниця – 1) форма гарантування безпеки найбільш важ-
ливої комерційної інформації, що пропонує обмеження її розповсюдження; 2) 
інформація: управлінська, виробнича, науково-технічна, валютно-фінансова, 
торгова та інша ділова інформація, що спеціально охороняється власником 
і є цінною для нього у досягненні переваг над конкурентами, отриманні 
прибутків, зафіксована в письмовій або іншій матеріальній формі і є його 
власністю, окрім відомостей, віднесених до державної таємниці або відне-
сення яких до комерційної таємниці заборонене чинним законодавством.

Розвиток експортноорієнтованих ІКТ виробництв – створення 
необхідних умов для розвитку національного експортноорієнтованого 
ІТ-аутсорсінгу, що є чинним механізмом здобування українськими тех-
нологічними компаніями міжнародного ринкового досвіду. 

Розвиток соціального капіталу – створення умов для само-
реалізації кожної людини. 

Розвиток телекомунікаційної інфраструктури – створення сучас-
ної технологічної бази національної інформаційної інфраструктури й 
інноваційної інформаційної галузі, що забезпечуватиме швидке поши-
рення ефективної і конкурентоздатної інформації і надаватиме широкі 
комунікаційні можливості для всіх прошарків населення. 

Роль мас-медіа – формування ними у суспільній свідомості готов-
ності перейти до інформаційного суспільства, вдосконалення системи 
демократії і плюралізму ідей.

Розвиток національної інноваційної системи – створення ефек-
тивної інноваційної системи і сприятливого бізнес-середовища, які 
будуть стимулювати інновації і підприємництво. 

тЕма 6. інФормаЦійна бЕзпЕка як складова Економічної бЕзпЕки підприємства
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Формування економічного середовища – створення економічно 
сприятливих умов для виробництва, запровадження й інвестування у 
сферу ІКТ з метою розвитку інформаційного суспільства.

 

6 . 1 .  І с т о р и ч н і  а с п е к т и  с т в о р е н н я 
і н ф о р м а ц і й н о г о  с у с п і л ь с т в а

Для сучасного етапу розвитку світової цивілізації характерний пе-
рехід від індустріального суспільства до інформаційного, формування 
якого пов’язують з інформаційною революцією, розвитком інформацій-
них технологій, що радикально змінюють суспільне життя. Цей перехід 
відбувається нерівномірно, що зумовлено як національною специфікою, 
так і станом розвитку світового співтовариства. 

Поняття “інформаційне суспільство” нині використовують для ви-
значення суспільства, в якому економіка, політика й культура залежать 
від створення, збереження та доступності інформації в національному 
і світовому масштабах. Є різноманітні підходи до становлення й роз-
витку інформаційного суспільства, навіть у розвинених країнах світу. 
Теоретичне обґрунтування розвитку інформаційного устрою значно від-
стає від практичних потреб, що зростають досить швидкими темпами. 

Нині поняття “інформаційне суспільство” для України практично є 
популярним терміном європейських декларацій, ніж реальним явищем 
з чітким змістом. Однак зауважимо, що “інформаційний істеблішмент” 
зарубіжних країн – авторів поняття “інформаційне суспільтво” донині 
не дійшов згоди стосовно форми й наповнення такого суспільства. 

Як запевняють науковці, інформаційне суспільство в нашій країні 
буде створене не раніш як через чверть століття. Незважаючи на те, що 
насправді електронний простір, цифрова цивілізація людства ще “сплять”, 
навколишній світ набуває дедалі більше ознак інформаційного суспіль-
ства. Тому про переваги й можливості інформаційної цивілізації ми 
можемо лише мріяти та прогнозувати, що вона буде чудовою, й чекати 
перетворення мрій на реальність. 

Людство очікує, поки “прокинеться” потенціал, який накопичують 
комп’ютерні мережі світу від часу своєї появи. Ми можемо лише здо-
гадуватись і прогнозувати, що чекає на інформаційне суспільство, так 
само, як і чого нам очікувати від нього. Теоретики соціології, політоло-
гії, економіки, культури напророкували щодо його майбутнього чимало. 
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Одні обіцяють радісну й безхмарну феєрію, інші малюють картину геть 
інфернальну, повертаючи терміни періоду рабовласництва. Отже, час 
дати відповіді на сьогоднішні запитання. 

Вперше в достатньо чіткому вигляді ідея інформаційного суспіль-
ства була сформульована наприкінці 60-х – початку 70-х років ХХ ст. 
Винахід самого терміна “інформаційне суспільство” приписується 
Ю.Хаяші, професорові Токійського технологічного інституту. Япон-
ський уряд уже тоді вважав дуже важливим для країни, зокрема для 
її економіки, з’ясування перспективи поширення комп’ютерних тех-
нологій. Тож доповіді з цієї проблеми готували одразу кілька груп до-
слідників. Проте наголос на економічних наслідках зумовив певну 
обмеженість і прикладний характер продукту роботи японських учених. 

“Інформаційне суспільство” так і залишилося б просто японською 
локальною моделлю розвитку, якби паралельно в таборі її економічних 
суперників – американців не з’явилася ще одна концепція нового сус-
пільства. Це був постіндустріалізм соціолога Деніела Белла. 

Цей термін він запропонував ще 1962 р. А в 1974 р. з’явилася його 
основна праця – “Прихід постіндустріального суспільства”. За Бел-
лом, нове, постіндустріальне суспільство ґрунтується на теоретичному 
знанні, яке є його визначальним принципом, джерелом інновації та 
формування політики. В економіці це призводить до поступового за-
непаду виробництва товарів як основної форми економічної діяльності 
й заміни його виробництвом послуг. З’являється новий, домінуючий 
клас – клас професіоналів. У всіх сферах – економічній, політичній і 
соціальній – основний вплив на прийняття рішень чинять нові інте-
лектуальні технології і новий інтелектуальний клас. 

І в 70-ті роки ХХ ст. відбувається конвергенція цих двох ідеологій, 
що виникли майже одночасно. Продукт схрещення ідей Хаяші та Белла 
залишив за собою назву та прикладну частину від винаходу японської 
команди технологів та економістів. Але решту – власне ідеологію, со-
ціальний, психологічний, культурний аспекти, все те, що і становило 
основу майбутньої цивілізації третьої хвилі, – він взяв від соціологіч-
ного підходу Белла. Ідеологія постіндустріалізму мала досить солідну 
теоретичну основу й універсалістську орієнтацію для виконання функції 
фундаментальної соціальної концепції.

Інформаційне суспільство – соціологічна концепція, що визначає 
головним фактором розвитку суспільства виробництво й використан-
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ня науково-технічної та іншої інформації. Концепція інформаційного 
суспільства є різновидом теорії постіндустріального суспільства, за-
сновниками якої були З. Бжезінський, О. Белл, О. Тоффлер. 

Розглянемо насамперед, що, на думку теоретиків і практиків, яв-
ляє собою новий етап розвитку цивілізації, який, до речі, так і не має 
остаточної назви: Lifelong Learning Society (суспільство дожиттєвого 
навчання); Digital Society (цифрове суспільство); Net-Intellect Society 
(суспільство мережевого інтелекту); Global Society (глобальне суспіль-
ство); Information Society (інформаційне суспільство); Silicon Society 
(кремнієве /піскове суспільство).

Після виголошеної Мартіном Бангеманном у 1994 р. доповіді по-
чали вживати термін “інформаційне суспільтво”. 

Для довідки: Група на чолі з доктором права, віце-президентом Єврокомісії М.Бангеманном 
сформована на вимогу Єврокомісії 1993 р. з метою дослідження розповсюдження інформаційних 
технологій та з’ясувавання проблем, що виникають у цьому процесі.

Ця доповідь і поклала початок європейському інформаційному 
суспільству, дала основні його визначення, характеристики й ознаки в 
Європі. Назва “інформаційне суспільство” походить від назви основного 
ресурсу – інформації. Але так само правильним є й інші визначення, 
оскільки ґрунтуються на основних ознаках нової суспільної формації. 

Це суспільство насправді є: цифровим і глобальним, бо воно ха-
рактеризується дожиттєвим навчанням; мережевим, бо побудоване за 
мережевим інтелектом; піщаним і кремнієвим, адже пов’язане з “піща-
ною” технологією чіпів.

Для довідки: За гіпотезою американських фахівців з інформаційних технологій, основою 
мікропроцесорного виробництва є кремній (той же пісок на пляжі).

Відомим є визначення, яке називають Гейтсовою “цифровою 
нервовою системою”. Білл Гейтс визначає її як суму персональних 
комп’ютерів, засобів електронної пошти та підключення до мережі 
Інтернет. Вимога така, що основні складові частини мають бути стан-
дартними і спільними для урядових структур, громадян і комерційних 
підприємств, аби уможливити глобальну інтеграцію локальних місцевих 
або національних мереж. Тому “цифрова нервова система” може ви-
ступати одним зі складників інформаційного суспільства. Як бачимо, 
одностайної думки щодо назви немає. 

Насправді як науковців, так і пересічних громадян цікавить, що ж 
нас чекає у невизначеному загадковому, так званому інформаційному 
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суспільстві? Для цього ми маємо першочергово з’ясувати, де ми пере-
буваємо сьогодні і що діється навколо нас.

Республіканець Ньют Джингріч, голова Палати представників США 
в 1995р., запозичує межові знаки з попередньої цивілізаційної зміни: 
те, що відбувається з нами тепер, можна усвідомити, порівнявши з 
періодом між 1770 і 1800 рр., коли Сполучені Штати перетворилися з 
аграрної країни на індустріальну. Те, що ми переживаємо, відхід від 
індустріальної епохи, змушує ставити дуже схожі і сповнені глибокого 
змісту запитання до себе. 

Постіндустріальне суспільство відрізняється від індустріального 
тим, що нині основним виробничим ресурсом стала інформація, тоді 
як у доіндустріальному та індустріальному була сировина та енер-
гія: змінився сам характер виробничої діяльності – тепер є обробка та 
опрацювання, а було виробництво і видобування; тепер ми маємо на-
укомісткі технології на противагу колишнім трудомістким технологіям 
і капіталовкладенням. 

Ситуація в Україні аналогічна американській, адже наша держава 
також пережила навальну індустріалізацію на початку ХХ ст. Проте 
тоді ми не встигли осмислити себе в новому середовищі, адже зміни 
нав’язувалися ззовні і планувалися чужими теоретиками. 

Недаремно говорять, що “найлегший шлях передбачити майбутнє 
– винайти його”. На основі цього вислову можемо вважати себе “вина-
хідниками українського майбутнього”. Звичайно, хочеться, щоб місце 
нашої держави в майбутньому було чітко визначеним. Навіть якщо 
електронна планета насправді за виглядом і на дотик матиме розмір 
головки сірника, але й там Україні непогано було б мати вигідне місце, 
облаштоване саме за її “формами”. Тому, що нам таки доведеться трива-
лий час жити в цьому цифровому світі. Адже термін життя цивілізацій 
вимірюється століттями. 

А ми схильні погодитись із цим визначенням (стосовно нової ци-
вілізації) футуристів та авторів найбільш знаних у світі теорій про 
інформаційне суспільство Елвіном та Хайді Тоффлерами. Так, термін 
“цивілізація” може звучати претензійно, проте жоден інший термін 
не може бути достатньо всеохопним, аби охоплювати такі поняття, як 
технологія, родина, релігія, культура, політика, бізнес, ієрархія, лідер-
ство, системи цінностей, мораль і теорія пізнання.

За подальшої інформатизації у світі зсуви й радикальні зміни від-
будуться на всіх цих рівнях суспільства. А коли змінюється стільки 
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соціальних, технологічних і культурних параметрів одночасно, тоді 
виникають не лише зсуви, а й якісні зміни – не лише нове суспільство, 
а й зачатки абсолютно нової цивілізації. “Комп’ютерна революція” по-
ступово призводить до зміни традиційного друку “елекронними книга-
ми”, змінює ідеологію, перетворює безробіття на забезпечене дозвілля. 

Соціальні й політичні зміни розглядаються в теорії інфор-
маційного суспільства як наслідок “мікроелектронної революції”. 
Перспектива розвитку демократії пов’язується з розповсюдженням 
інформаційної техніки. Тоффлер та Дж.Мартін відводять головну роль 
у цьому телекомунікаційній “кабельній мережі”, яка забезпечує дво-
сторонній зв’язок громадян з урядом, дасть змогу враховувати їх думку 
під час розроблення політичних рішень. Розробки в галузі “штучного 
інтелекту” розглядаються як можливість інформаційного трактуван-
ня самої людини. Концепція інформаційного суспільства викликає 
критику з боку гуманістично орієнтованих філософів та науковців, 
які дотримуються думки щодо негативних наслідків комп’ютеризації 
суспільства. 

Почнемо з технології як найбільш модифікованої сфери. Будь-яке 
виробництво із запровадженням інформатизації набуває тенденції до 
мініатюризації (і далі – мікро- й наномініатюризації). Речі навколо нас 
стають розумними – від виробничої лінії до холодильника, від собачого 
нашийника до розетки. Буквально за кілька років наш офіс, помешкання, 
транспорт замайорять повідомленнями: “Скінчилось молоко”, “Нако-
пичилось надто багато пошти”, “Автобус буде біля вас за три хвилини 
сорок секунд”, “Собака хоче води” і т.ін. Фахівці з інформаційних тех-
нологій подумали вже й про це. Заздалегідь ведуться розробки “усамо-
стійненої” інтерактивної техніки. Механізм, влаштований у пральну 
машину, сам дистанційно замовить у торговельній комп’ютерній ме-
режі пральний порошок, коли він скінчиться. Аналогічно електроніка 
холодильника підрахує бюджет родини на харчування, швидкість ви-
трачання кожного продукту, склад місячного кошика споживання, зна-
йде найдешевшу пропозицію за кожним пунктом і зробить попереднє 
замовлення. Автоматика на нашийнику домашнього улюбленця ввімкне 
й вимкне воду для собаки чи кішки, відчинить і зачинить двері, виведе 
їх на прогулянку за контрольованим маршрутом, викличе ветеринара 
й замовить засіб від бліх. 

Тоффлер не дає новій цивілізації визначення, але доводить,що вона 
має принципово новий характер. Багато чого в цій виникаючій циві-
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лізації суперечить традиційній індустріальній. Це водночас і технічно 
розвинена, і антиіндустріальна цивілізація. “Третя хвиля” несе із собою 
новий спосіб життя, що ґрунтується на джерелах енергії,які поповню-
ються; на методах виробництва, що роблять застарілими більшість 
фабричних збирних ліній; на якійсь новій родині; на новому інституті, 
який можна було б назвати “електронним котеджем”; на радикально 
перетворених школах та корпораціях майбутнього. Така цивілізація несе 
з собою новий кодекс поведінки та виводить нас за межі концентрації 
енергії , грошових коштів і влади. 

Тож, як бачимо, ніщо не може бути випущене з поля зору в процесі 
запровадження інформаційних технологій у наше життя. Кожен аспект 
нашої життєдіяльності неминуче має набути цифрових характеристик, 
оскільки технології, “розірвані”, розкидані в окремих речах, що нас 
оточують, марні. Як дорога іграшка, надто крихка для того, щоб її 
бодай торкатися. 

Коли ж виникає інформаційна мережа, навіть локальна, користь від 
інформатизації зростає експоненціально, з кожним кроком ефективність 
збільшується майже на порядок. Сенс інформаційних технологій саме 
в їх синергізмі, ефекті об’єднаних можливостей і потенціалів.

Інформатизація характеризується системністю. Все потроху за-
лучається до діалогу людина-довкілля, все набуває активного інтер-
фейсу, дружнього до користувача. Ще понад століття тому – в 1851 
р. Натаніел Готорн, американський фантаст і натхненник розвитку 
телеграфу, зауважив, що електрика перетворила матеріальний світ на 
величезну нервову систему. Земна куля стала величезним мозком із 
чуттям і розумом. 

Як уже зазначалося, можливості комп’ютерів, об’єднаних в мережу, 
– це не просто сума можливостей кожного з елементів. Відбувається 
астрономічне зростання. Вже тепер на симулювання такої складної 
хаотичної системи як, скажімо, вірус СНІД чи екологічний баланс, не 
потрібно багато часу. Плюс забезпечується доступ до роботи над цим 
практично необмеженої кількості фахівців. 

Отже, завдяки новим можливостям обсяг і структура знань 
змінюються і кількісно, і якісно. Тож набута освіта вже не забез-
печує сталого професійного рівня, достатнього на все життя. А 
постійне навчання паралельно з роботою вимагає зміни принципу 
освіти, для нового покоління – розроблення нової педагогіки: 
системи виховання особистості, адаптованої до інформаційного 
суспільства. 
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Розвиток телекомунікаційної інфраструктури – створення сучасної тех-
нологічної бази національної інформаційної інфраструктури й інноваційної 
інформаційної галузі, що забезпечуватиме швидке поширення ефективної 
й конкурентоспроможної інформації і надаватиме широкі комунікаційні 
можливості для всіх прошарків населення. Ми повинні забезпечити себе 
належною інфраструктурою доступу до інформації і знань для того, щоб 
повною мірою використовувати переваги інформаційного суспільства. 

Роль мас-медіа – формування в суспільній свідомості готовності 
перейти до інформаційного суспільства, вдосконалення системи де-
мократії та плюралізму ідей. Потрібно сформувати в широких колах 
населення усвідомлення необхідності й бажаності змін, пов’язаних із 
переходом України до інформаційної стадії розвитку, а також психо-
логічну готовність до участі в цих змінах. 

Гармонізація інформаційного законодавства України з нормами 
ЄС. Метою адаптації законодавства України до законодавства Євро-
пейського Союзу є досягнення відповідності правової системи України 
сучасній європейській системі права. Це сприятиме політичній, під-
приємницькій, соціальній і культурній активності громадян України, а 
також створить необхідні передумови для отримання Україною статусу 
асоційованого члена ЄС.

Розвиток експортноорієнтованих ІКТ виробництв – створення 
необхідних умов для розвитку національного експортноорі-єнтованого 
ІТ-аутсорсінгу, що є чинним механізмом здобування українськими 
технологічними компаніями міжнародного ринкового досвіду. 

Крім технології, науки, освіти й виховання, глобалізація інформацій-
них мереж змінює також фізичний спосіб роботи і навчання, додаючи 
до них префікс теле-, себто дистанційний. Отже, пошук роботи чи вступ 
до навчального закладу більше не означає зміни місця проживання. 
Більше немає потреби через це розривати родинні зв’язки. До того ж, 
телеробота дає змогу більше часу приділяти дітям, а отже, повертає 
традиції родинного виховання. 

І духовне життя людини з поширенням інформатизації набуває но-
вих рис завдяки новим можливостям. Виховується релігійна терпимість, 
оскільки різко збільшується доступність інших переконань, доступність 
вільного спілкування з їх носіями. Відвідування святинь у режимі он-
лайн, персональна електронна капличка, електронний молитовник на 
10n молитов за секунду – людська вигадливість безмежна, особливо 
коли на ній можна заробити.
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Анонімність, деперсоніфікація, ба навіть симуляція особи в Мере-
жі (стать, вік, освіта, національність – будь-що може бути приховане 
чи змінене лише натисканням кількох клавіш). І, відповідно, система 
цінностей суспільства має зазнати певних трансформацій.

Ми не можемо сьогодні сказати, куди саме спрямують людство 
сили соціальної та психологічної адаптації. Проте ми точно знаємо, 
що шлях буде пройдено чималий. Одним із найнаочніших прикладів є 
переміщення до віртуальної реальності світових культури й мистецтва. 
Причому тут відбувається подвійний процес одночасно і виникають спе-
цифічні мережеві види культурної і мистецької діяльності, що можливі 
лише в гіперпросторі і створюються он- чи оф-лайнові версії (себто в 
Мережі чи на дисках або інших носіях інформації відповідно) реальних 
музичних творів, виставок, музеїв, бібліотек, пам’ятників тощо.

Перенесення в інформаційний простір культурних надбань прак-
тично всіх націй і часів робить їх доступнішими. Адже тепер не треба 
вишукувати вільних грошей і часу, аби відвідати Версаль чи Ермітаж. 
Не треба жодних дозволів і статусів для вивчення раритетів літерату-
ри чи мистецтва. Можна “власноруч” повторити роботу археолога чи 
реставратора, відомого художника чи ювелірного майстра. 

Мистецтво стає справді близьким народові – двері в цілий світ 
втілює дедалі компактніше створіння (хіба це річ, якщо має дедалі 
більше розуму й несе дедалі більшу відповідальність і за нашу роботу, 
і за дозвілля, і за освіту!), яке мешкає на нашому робочому столі.

Комп’ютер уможливив активну взаємодію культурних просторів 
різних користувачів, об’єднавши їх у єдине культурне буття планети. 
Культурний простір стає глобальним. 

Причини винекнення інформаційного суспільства зрозумілі, а от 
електронна готовність та електронне залучення ще недостатнє. Готов-
ність – це первинна, фундаментальна основа успіху будь-якої діяльності. 
Електронне залучення – це інструмент, завдяки якому підвищується 
рівень електронної готовності. 

Готовність до того чи іншого виду діяльності – це цілеспрямова-
ний вияв особистості, що охоплює її переконання, погляди, мотиви, 
почуття, вольові та інтелектуальні якості, знання, настановлення. Її 
досягають у процесі моральної, психологічної, професійної та фізич-
ної підготовки, вона є результатом всебічного розвитку особистості 
з урахуванням вимог щодо особливостей діяльності, професії. Від-
так готовність до діяльності є складним соціально-психологічним 
явищем. 
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Схема готовності людини до діяльності в умовах інформаційного 
суспільства передбачає три основних компоненти і складена авторами 
на підставі матеріалів А. О. Мойсеєнко (рис. 6.1). 

Характерною властивістю інформаційного суспільства є безстроко-
вість, тобто право на особисте інформаційне безсмертя. Якщо раніше 
протягом століть панувала книга – вона була безсмертям її авторів, то в 
мережі кожен користувач – сам автор свого безсмертя і залежно від його 
вкладу, вміння сформувати електронну версію своєї творчості, подати 
науковий матеріал – кожна людина може створити й закодувати архіви, 
документи, що їй належать, і потенційно необмежений час їх зберігати.

Компоненти готовності людини

Мотиваційний

Мотиви, що спонукають до ді-
яльності в системі інформацій-

ного суспільства

Сформованістьумінь, необхід-
них для виконання функцій в 

умовах інформаційного суспіль-
ства

Полягає у прагненні до саморозвит-
ку та самоактуалізації

Полягає у формуванні компетент-
ності, пристосуванні до нових 

технологій

Полягає у відчуттях, пов’язаних з 
діяльністю і прийняттям рішень в 

умовах інформаційного суспільства

Емоційно-вольовий

Когнітивний

Відчуття, пов’язані з вико-
нанням роботи та реалізацією 
рішень, які приймає індивід

Рис. 6.1. Компоненти готовності людини
Цими матеріалами навіть після фізичної смерті можуть користу-

ватися люди, тобто буде необмежений час тривати обмін інформацією 
між її “електронною версією” та цілим світом інших користувачів. 

Для довідки: Електронною версією певної інформації можуть бути: архіви, наукові статті, 
публіцистичні матеріали ЗМІ, інтерв’ю, звернення, фото, відео, окремі сайти та блоги тощо. 

Безсмертні віртуальні особистості, чиє життя триває в гіперпрос-
торі, наповнені цифровими аналогами речей і явищ матеріального світу.

Базові показники інформаційного суспільства диктуватимуть і нову 
політичну реальність. Основним он-лайновим блоком у цій сфері, що 
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здійснюється за допомогою Мережі, є право кожного отримувати ін-
формацію про діяльність влади в реальному часі. Більше того, навчені 
гірким досвідом історії політичних маніпуляцій і практики їх прихову-
вання, деякі автори наполягають на потребі безстрокового зберігання 
документів та інформації про цю діяльність.

Робити точний прогноз інформаційного суспільства, створювати 
його віртуальну модель нині складно. Можемо лише надати певну 
кількість можливих варіантів подій. Оця невизначеність і є однією з 
багатьох характерних рис нашого життя: останнього покоління старої 
і першого – нової цивілізації.

Важливим для аналізу проблеми електронної готовності є новий 
напрям, що називається інформаційною психологією, яка досліджує 
компоненти, притаманні поняттю електронної готовності (рис. 6.2).

Інформаційна психологія

страх людини перед потоком інформації, що постійно зростає

психологічні розлади, які виникають внаслідок інформаційного пере-
вантаження

міжособистісне відчуження, зумовлене постійним спілкуванням з 
комп’ютером

соціально-психологічні особливості віртуальних спільнот

Рис. 6.2. Компоненти, які вивчає інформаційна психологія

Відомі критерії електронної готовності людини до інформаційно-
го суспільства, за якими можна виокремити та проаналізувати п’ять 
категорій (рис. 6. 3).

Критерії електронної готовності людини

гендерний

віковий

соціально-економічний

ресурсний

географічний

Рис. 6.3. Критерії електронної готовності людини

Категорії готовності населення до інформаційного суспільства:
1. Готовність жінок та чоловіків – гендерний критерій:
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• чим вищий розвиток інформаційно-комунікативних технологій 
(ІКТ) у певній країні, тим менша різниця між кількістю корис-
тувачів сучасних ІКТ:

• співвідношення чоловіків і жінок 60 % на 40 % відповідно є 
нормальним для високотехнологічних країн світу – США, Фін-
ляндії, Канади, Ірландії;

• в окремих випадках (залежно від географічного фактора) цей 
показник може становити і 70 % на 30 %.

2. Готовність молоді і старшого покоління – віковий критерій:
• у країнах з високим розвитком інформаційної інфраструктури 

загалом вищий відсоток Інтернет-користувачів, віковий ценз 
яких коливається в діапазоні від 50 до 60 років. 

Все ж основна проблема переходу до практичного використання 
сучасних ІКТ для цих людей полягає в низці причин, серед яких: 

• зміна ментальності, зокрема, сприйняття речей та процесів ре-
ального світу; 

• злам соціально-культурних стереотипів, якими керується біль-
шість представників їхнього покоління;

• використання шаблонів стосовно того, що нові інформаційні 
процеси – це винятково прерогатива молоді або ж того, що ІКТ 
є потенційно шкідливими для здоров’я; 

• острах, що опанувати комп’ютерну грамотність виявиться не до 
снаги. Не менше проблем існує і в представників покоління віком 20 
– 50 років (можна сказати, тієї прогресивної частини людства, яка по-
різному, але використовує альтернативи інформаційного суспільства). 

У цьому контексті нагадаємо, що нині лише 10 % людства корис-
тується Інтернет.

Отож, проблеми, що стосується молодих “громадян інформа-ційного 
суспільства”, полягають ось у чому: 

• використання ІКТ здебільшого як індустрії розваг, а не освіт-
нього чи ділового ресурсу; 

• недоступність інформаційно-комунікаційних послуг через їх 
високу вартість у багатьох країнах; 

• незнання (переважно через небажання дізнатися про сучасні 
інформаційні можливості: 

 − голосування електронним шляхом; 
 − заповнення офіційних документів та їх реєстрація в режимі 

он-лайн; 
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 − купівля і продаж товарів чи надання послуг через Інтернет; 
 − отримання освіти, консультацій, діагностики лікування, 

юридичних послуг в електронному форматі тощо внаслідок 
особистих упереджень та стереотипів.

3. Готовність людей розумової та фізичної праці – ресурсний критерій:
• у цьому контексті все залежить від середовища, в якому відбува-

ється повсякденна діяльність людини. Якщо особа використовує 
знаряддя й ресурси, властиві індустріальному чи аграрному 
суспільству, а вони не є інформатизованими, то, відповідно, не 
виникає й підстав говорити, що така людина належить до інфор-
маційного суспільства. А якщо праця, освіта чи інша діяльність 
людини пов’язана з ментальними чи творчими процесами, то 
в більшості випадків така особа “автоматично” починає вико-
ристовувати вигоди ІКТ. 

На простішому рівні – це налагодження комунікацій через такі 
медіазасоби, як електронна пошта, он-лайн зв’язок, використання Інтер-
нету для пошуку інформації та її опрацювання, участь у віртуальних 
конференціях і форумах. 

На досконалішому рівні – це телеробота, дистанційне навчання, 
участь у мережевих дослідницьких проектах.

4. Готовність жителів великих і малих міст, а також сільської 
місцевості – географічний критерій:

• географічне розмежування є одним із критичних факторів, що 
впливають на показник електронної готовності в тому чи іншо-
му регіоні світу. Технічно не завжди легко, вигідно чи дешево 
інформатизувати сільський регіон. Отож, жителі таких регіонів 
потенційно обмежені у використанні сучасних ІКТ. Хоч у ци-
вілізованих країнах це питання вирішується завдяки реалізації 
цільових грантових програм – “успішних прикладів втілення 
інформаційно-комунікаційних проектів” (англ. success stories). 
Географічно найбільшими регіонами розвитку інформаційного 
суспільства є великі міста, мегаполіси та столиці, бо сфера на-
дання послуг і множина інформаційних потоків сконцентровані 
в них.

5. Готовність забезпечених громадян та людей із низьким рівнем 
доходів – соціально-економічний критерій:

• у цьому випадку традиційно побутує думка, що основна пере-
шкода використання пересічними громадянами ІКТ полягає в 
неможливості придбати персональний комп’ютер, підключитися 
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до Інтернету тощо. Однак справжня причина полягає в самому 
мисленні та свідомості громадян, більшість із яких живе ще за 
канонами індустріального чи навіть аграрного ладу, відкладає 
якісь кошти для купівлі засобів, що зазвичай використовуються 
за цих устроїв. 

Електронне залучення громадян пов’язане з першими кроками 
інформаційної країни. Основні характеристики інформаційного суспіль-
ства показують, якими будуть результати використання електронного 
залучення як сучасного трансформаційного інструменту. 

Наше суспільство не першим переживає такий переломний момент. 
Зокрема, тоффлерівська теорія третьої хвилі стверджує, що ця ситуа-
ція повторюється вже двічі: коли прийшла аграрна цивілізація першої 
хвилі, та індустріальна – другої.

Як стверджують науковці, тоді було легше, бо цивілізаційні хвилі 
чемно додержувались черги і рухалися від суспільства до суспільства 
поодинці. А коли в нинішній соціальній формації переважає окрема 
хвиля змін, модель майбутнього розвитку порівняно легко розпізнати. 
Зокрема, це далося взнаки за попередньої, другої, хвилі, коли інду-
стріальне бачення майбутнього мало значний психологічний ефект. 
Загальне уявлення про індустріальне майбутнє визначало вибір, до-
помагало людям зрозуміти не лише те, ким вони є і ким були, а й те, 
ким вони вірогідно стануть. Це забезпечувало стабільність і відчуття 
самосвідомості навіть за екстремальних соціальних змін.

Сучасні ж суспільства зазнають ударів одночасно двох чи всіх трьох 
хвиль змін, без явних переваг тієї чи іншої. Тому образ майбутнього 
інформаційного суспільства змінюється, не є окресленим, і дуже важко 
визначити зміст перемін та конфліктів.

Все ж ми можемо цілком точно визначити одну дуже важливу ознаку 
того способу життя, який нас швидко “поглинає”: нове суспільство – це 
суспільство розумової праці, що ґрунтується на застосуванні людських 
знань до всього, що виробляється, й до того, як це робиться. Нові ідеї 
будуть головним джерелом добробуту. Так, бюджети країн та корпорацій 
і сьогодні орієнтуються на:

• сировину;
• обсяги рухомої та нерухомої власності;
• запаси готової продукції;
• інші матеріальні вияви добробуту і гарантій на майбутнє. 
Проте новий принцип, орієнтація на нематеріальний – творчий, 

інтелектуальний – потенціал вже працюють у сучасному світі. Адже 
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навіть коли кілька цивілізаційних хвиль співдіють, все ж можна виокре-
мити сферу, що належить до кожної з них. Таким чином, вже певний 
час у суспільствах функціонує більш-менш потужний сектор третьої 
хвилі. І він вже використовує “новий спосіб домінування – створення 
й експлуатацію знань”.

На думку Д. Белла, в наступному столітті вирішальне значення для 
економічного та соціального життя, для способів виробництва знання, 
а також для характеру трудової діяльності людини матиме станови-
ще нового соціального укладу, що ґрунтується на телекомунікаціях. 
Революція в організації та обробці інформації і знань, в якій головну 
роль відіграє комп’ютер, розгортається водночас із розвитком індустрі-
ального суспільства. Три аспекти останнього особливо необхідні для 
розуміння телекомунікаційної революції:

1) перехід від індустріального до сервісного суспільства;
2) вирішальне значення кодифікованого теоретичного знання для 

здійснення технологічних інновацій;
3) перетворення нової “інтелектуальної технології” на ключовий 

засіб системного аналізу і теорії приймання рішеннь. 
Aктори цивілізації третьої хвилі є творцями нових принципів у сфері 

інформації і нововведень, менеджменту, культури і поп-культури, нових 
технологій, програмного забезпечення, освіти, педагогіки, медицини, 
фінансових систем, військового захисту й інших послуг, які вони поши-
рюють на весь світ. Поширений акцент на послуги випливає власне з ви-
значення інформаційного суспільства, яке виокремилося далеко не одразу. 

Тож, повертаючись до питання акценту та послуг, Белл за основну 
рису постіндустріального суспільства (що перейшла до теорії інфор-
маційного суспільства) визначає перехід від виробництва речей до ви-
робництва послуг, причому послуг, пов’язаних передусім з охороною 
здоров’я, освітою, дослідженнями та управлінням. 

Ця особливість постіндустріального суспільства тісно пов’язана 
зі змінами в розподілі занять: спостерігається зростання чисельності 
інтелігенції, професіоналів і “технічного классу” .

І в 60–70-ті роки ХХ ст. це вже не було голою теоретичною ви-
кладкою. Адже кількість службовців вперше перевищила кількість 
робітників ще 1955 р.

І це не єдина характеристика, що зазнала змін від початку наступу 
інформаційних технологій на всьому фронті усталеного способу життя.

Елвін і Хайді Тоффлери цілком правильно відзначили, що вся 
структура суспільства змінюється, коли однорідність суспільства 
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другої хвилі замінюється різнорідністю цивілізації третьої. Цивіліза-
ція, що настає, готує для нас новий кодекс поведінки й виводить від 
стандартизації, синхронізації й централізації, від концентрації енергії, 
грошей і сил .

Фактично ми стаємо свідками поворотного моменту спіралі історії. 
Це відбувається в нас на очах: глобальна інформатизація уможливлює 
інтенсифікацію й розширення масштабів прямих рівноправних вза-
ємодій між людьми. Це явище далеко не нове. Людство вже знайоме з 
ним із попередніх часів. Однак раніше такі взаємодії могли відбуватися 
тільки в малих групах людей, у родинних чи сусідських спільнотах. 
Тепер така спільнота стала завбільшки з планету. Виходить, людство 
з відокремлених, індивідуалізованих, розмежованих мегаполісів знов 
повертається до способу співжиття, коли кожен об’єднаний з іншим. А 
всі наші передбачення майбутнього, переміщення до нового соціального 
простору, тепер уже інформаційного, насправді є ретро-футуризмом. 
Себто ми будуємо старе нове суспільство. Стосовно України ми лише 
накопичуємо сили й засоби для цього будівництва. А створення справж-
нього “дієвого поліморфного інтерактивного середовища” й прокладан-
ня потужної інформаційної магістралі – шлях, розрахований на багато 
кроків. Ми зробили лише перші кроки, і то навпомацки. Ми подолали 
певну відстань лише щодо розвитку двох елементів інформаційного 
простору – Hardware та Software. Але самих апаратного забезпечення 
(техніка та телекомунікаційні канали зв’язку) та прикладної математики 
й програмного забезпечення недостатньо.

Не вистачає елемента, що організує цей простір, дає змогу орієнту-
ватися в ньому та свідомо обирати напрям кожного наступного кроку. 
Ми маємо на увазі Orgware, компоненту, яку становлять лінгвістичні 
засоби та організаційно-правове забезпечення.

Цей процес покладає на Україну тим більшу відповідальність, 
оскільки від його результату, від того, наскільки українським буде наш 
сегмент інформаційного простору, залежить наше майбутнє. Причо-
му не лише ступінь участі в міжнародних ринках чи представлення 
в глобальних представницьких структурах, а й збереження власного 
культурного, мовного, інтелектуального середовища. 

Нашим завданням, окрім усього іншого, є збереження такої націо-
нальної та політичної одиниці, як Україна, а не просто ще одного ареалу 
дії норм і принципів, вироблених для інших учасників, що виявились 
сильнішими й більш стійкими перед навалою перемін.
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Сьогодні гостро стоїть проблема вироблення стратегії розвитку – і 
не лише українського інформаційного суспільства, а й Української 
держави загалом. Всі без винятку – уряд, бізнесмени, інтелектуаль-
на еліта, товаровиробники, кожен громадянин – повинні мати єдине 
спільне бачення майбутнього України. Стосовно цього твердження 
варто згадати слова Паули Уймонен, експерта Програми розвитку ООН: 
“Хоча істинно, що інформаційні технології є інструментом соціального 
розвитку, самі по собі вони не змінять сьогоднішні суспільства. Гово-
рити про інформаційну революцію щонайменше лицемірно, коли взяти 
до уваги, що фундаментальні аспекти сучасних суспільств швидше 
відтворюються, ніж змінюються в планах розвитку інформаційного 
суспільства.

Потрібно заново серйозно обміркувати принципи побудови наших 
суспільств. Відправною точкою є знаходження однодумців, поширення 
ідей серед друзів і колег – людей, що безпосередньо пов’язані з новим 
способом життя. 

Наступною стадією має бути організація мережі однодумців поза 
безпосереднім соціальним оточенням. Ціле суспільство має поділяти 
спільний погляд на необхідні перетворення. Це обов’язково має бути 
зроблено як за допомогою інструментів типу Інтернету, так і інших 
засобів задля досягнення максимуму можливого. 

Отже, одним впровадженням мікрочіпів інформаційне суспільство 
створити неможливо. Зміни мають бути системними, такими, що за-
чеплять кожний елемент суспільної будови, кожен прояв особистості в 
її самореалізації, що позначиться на самих принципах функціонування 
суспільного організму. І лише коли перетворення відбудуться в самій 
структурі суспільних відносин, ми зможемо говорити, що інформаційне 
суспільство відбулося.

Правовими основами інформаційного суспільства є закони і норма-
тивні акти, що регламентують права людини на доступ до інформаційних 
ресурсів, технологій, телекомунікацій, захист інтелектуальної власності, 
недоторканність особистого життя, свободу слова, інформаційну без-
пеку. Інформаційна безпека суспільства і особистості набуває нового 
статусу, із суто технологічної проблеми перетворюючись на соціальну, 
від вирішення якої залежить стійке функціонування сучасних товариств.

Технологічними основами інформаційного суспільства є телеко-
мунікаційні й інформаційні технології, які стали лідерами технологіч-
ного поступу, невід’ємним елементом будь-яких сучасних технологій, 
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сприяють економічному зростанню, створюють умови для вільного 
обігу в суспільстві великих масивів інформації і знань, спричиняють 
істотні соціально-економічні перетворення і, зрештою, становлення 
інформаційного суспільства.

Інформаційний простір України характеризується наявністю супер-
ечностей між потребами суспільства в розширенні вільного обміну 
інформацією і необхідністю окремих обмежень на її поширення.

Отже, інформаційне суспільство – це суспільство, в якому грома-
дяни мають вільний доступ до інформації та всебічно використову-
ють здобутки сфери інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 
Це і доступні глобальні інформаційні мережі, і дешевий телефонний 
зв’язок, і потужні автоматизовані системи управління та планування, 
зрештою – сучасна побутова техніка тощо. 

Незважаючи на те, що Україна заклала базові основи розвитку 
інформаційного суспільства, залишаються невирішеними проблеми 
інформаційного характеру. 

З одного боку, у вітчизняному інформаційному полі досі недостатньо 
інформації про переваги інформаційного суспільства, про досягнення 
українських компаній у цій сфері, про політичні та законодавчі зрушення.

З другого – українські ІТ-ринки підійшли до етапу, коли споживач 
вже не встигає відстежувати пропозиції компаній. Тому виникає потреба 
постійно інформувати населення про нові досягнення. 

З огляду на сказане вище, закономірною є потреба актуалізації про-
блематики ІКТ, зокрема створення єдиного тривалого інформаційного 
поля довкола ідеї інформаційного суспільства, налагодження діалогу 
між владою, бізнесом та громадськістю за допомогою ЗМК. 

Отже, виділяться три базові характеристики інформаційного сус-
пільства:

1) інформація використовується як економічний ресурс;
2) інформація стає предметом масового споживання в населення;
3) швидкими темпами формується та зростає інформаційний сек-

тор економіки.
 Новітні інформаційні технології значно збільшили можливості 

людини опрацьовувати інформацію. Водночас існує проблема затримки 
законодавчого забезпечення прав людини на інформацію, недоторкан-
ності особистого життя, збереження персональних даних. Відсутність 
обмежень на концентрацію засобів масової інформації і комунікації 
може реально призвести та призводить до маніпуляції масовою свідо-

6.1. історичні аспЕкти створЕння інФормаЦійного суспільства
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містю, контролю за особистістю з боку державних або кримінальних 
структур. Отже, в інформаційному просторі існують чинники негатив-
ного впливу на суспільну свідомість.

6 . 2 .  С у т ь  і  п о н я т т я  і н ф о р м а ц і ї , 
і н ф о р м а ц і й н о ї  б е з п е к и ,  з а х и с т у 

і н ф о р м а ц і ї

Загальне поняття інформації подано у філософії, де під нею розуміють 
відображення реального світу. Як філософську категорію її вважають 
одним із атрибутів матерії, що відображає її структуру. Погляд на інфор-
мацію з огляду на її споживачів окреслює таке поняття: інформація – це 
нові відомості, що прийняті, зрозумілі й оцінені її користувачем як ко-
рисні. Інакше кажучи, інформація – це нові знання, які отримує споживач 
(суб’єкт) в результаті сприйняття і перероблення певних відомостей.

Термін “інформація” походить від лат. “informatio”, яке має кілька 
значень:

• роз’яснення, виклад, витлумачення; 
• представлення, поняття; 
• ознайомлення, просвіта. 
Саме слово “informatio” складається із префікса in- (в-, на-, при-) 

і дієслова formо (надаю форму, створюю), пов’язаного з іменником 
forma (форма).

В англійській мові слово “information” (в написанні “informacioun”) 
вперше з’явилося в 1387 р. Сучасного написання це слово набуло в XVI ст. 
У східнослов’янські мови слово “інформація” прийшло із Польщі у XVII ст.

Із середини ХХ ст. інформація стала загальнонауковим поняттям, 
але досі в науковій сфері воно залишається вкрай дискусійним. Загаль-
ноприйнятного визначення інформації не існує, і воно використовується 
переважно на інтуїтивному рівні.

На нашу думку, інформація з погляду безпеки – це дані, відомості, 
документи, які мають бути захищеними через їх важливість для суб’єкта 
діяльності та можливі наслідки від незаконного втручання, розкриття 
чи розголошування. 

Залежно від галузі використання термін “інформація” дістав безліч 
визначень (табл. 6.1).
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Таблиця 6.1
Перелік вживаних визначень поняття “інформація”

№ 
з/п Основні визначення інформації

1 2
1 Відомості або повідомлення про щось (побутове)
2 Роз’яснення, виклад

3
Міра неоднорідності розподілу матерії та енергії у просторі й часі, міра змін, 
якими супроводжуються всі процеси у світі (український учений Віктор 
Михайлович Глушков)

4 Передача різноманітності (англійській філософ Уільям Росс Ешбі)

5

Інформація є системним явищем і складається принаймні з двох підсис-
тем, про що можна зробити висновок, спираючись на окремі міжнародні 
нормативно-правові акти та національне законодавство багатьох країн (Ін-
формація як предмет злочину. Дарія Прокоф’єва. НДЦ “Тезіс” НТУУ “КПІ” 
http://idportal.org.ua/page-id-637.htm)

6 Оригінальність, новизна

7

Фундаментальний генералізаційно-єдиний, безпочатково-нескінченний за-
конопроцес автоосциляційного, резонансно-сотового, частотноквантового та 
хвильового відношення, взаємодії, взаємоперетворення та взаємозбереження 
(у просторі й часі) енергії, руху, маси та антимаси на основі матеріалізації 
та дематеріалізації в мікро- й макроструктурах Всесвіту (інформаціологія, 
російський учений Іван Йосипович Юзвішин)

8 Будь-який вид інформації у матеріальній або нематеріальній формі

9 Комунікація і зв’язок, у процесі якого усувається невизначеність (теорія 
зв’язку, американський учений Клод Шеннон)

10 Заперечення ентропії, міра хаосу в системі (термодинаміка, французький 
учений Леон Бріллюен)

11
Відомості у будь-яких формі й вигляді, збережені на різних носіях, пояснення 
посадових осіб, громадян та якісь інші публічно оголошені чи задокумен-
товані дані (З. Б. Живко, М. О. Живко, І. О. Живко. Словник економічних 
термінів)

12 Імовірність вибору (радянські вчені Аківа та Ісаак Яглон)

13
Властивості матеріальних об’єктів породжувати та зберігати певний стан, 
який в різних матеріально-енергетичних формах може передаватись між 
об’єктами

14 Міра складності структур (французький учений Абраам Моль)

15 Відображена різноманітність (радянський учений Аркадій Дмитрович Урсул)

6.2. суть і поняття інФормаЦії, інФормаЦійної бЕзпЕки, захисту інФормаЦії
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1 2

16
Позначення змісту, отриманого з зовнішнього світу в процесі нашого присто-
сування до нього і пристосування до нього наших почуттів (американський 
учений Норберт Вінер)

17
Інформація з погляду безпеки – це дані, відомості, документи, які мають бути 
захищеними через їх важливість для суб’єкта діяльності, та можливі наслідки 
від незаконного втручання, розкриття чи розголошування 
(З. Б. Живко, М. О. Живко. Словник економічних термінів)

18
Документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що від-
буваються в суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі 
(Закон України “Про інформацію”)

19

Інформація – це об’єкт багатофункціональний. Вона створюється й застосовується 
в усіх сферах діяльності і забезпечує виконання різноманітних функцій і завдань, 
що постають перед найрізноманітнішими суб’єктами – органами державної влади, 
місцевого самоврядування, перед фізичними та юридичними особами, іншими 
соціальними утвореннями (М. Демкова, М. Фігель. Інформація як основа інфор-
маційного суспільства: визначення поняття та правове регулювання)

20
Універсальна субстанція, що пронизує всі сфери людської діяльності, слугує 
провідником знань і думок, інструментом спілкування, взаєморозуміння та 
співробітництва, утвердження стереотипів мислення й поведінки (ЮНЕСКО)

21
У перекладі з латинської “інформація” (іnformation) – це роз’яснення, виклад 
(Юридична енциклопедія: В 6 т. // Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова ред-
кол.) та ін. – К. : Укр. енцикл., 1998. – С. 717.)

22
Дані, які можуть зберігатися у будь-яких формі і вигляді та відповідають 
вимогам правових норм (З. Б. Живко, М. О. Живко, І. О. Живко. Словник 
економічних термінів)

23

Відомості (або їх сукупність) про предмети, явища й процеси навколишнього 
світу. Сьогодні немає усталеного й вичерпного тлумачення цього терміну, 
тому слід розглядати його, виходячи з аналізу досліджень філософів (М. Дем-
кова, М. Фігель. Інформація як основа інформаційного суспільства: визначен-
ня поняття та правове регулювання)

24

У наш час інформація визнається повноправним об’єктом правовідносин не 
лише на доктринальному рівні, а й у нормах інформаційного законодавства, 
що має розгалужену структуру (Дарія Прокоф’єва. Інформація як предмет 
злочину НДЦ “Тезис” НТУУ “КПІ” http://idportal.org.ua/page-id-637.htm)

25

Інформація нині є важливим економічним, політичним і соціальним ресурсом 
людства, і ступінь розвитку та її доступність підносить рівень і якість вищої 
освіти (Олена Посвистак, заступник директора МБІЦ імені Ярослава Му-
дрого. Інформаційний простір бібліотеки: нові технології – нові можливості. 
МАУП http://www.personal.in.ua/article.php?ida=77)

26

Інформація в системі – будь-яка інформація, що обробляється в системі неза-
лежно від способу її фізичного й логічного подання та програмного забез-
печення її обробки в системі (проект закону України про внесення змін до 
закону України “Про захист інформації в автоматизованих системах”. –  
http://www.legality.kiev.ua/ilp/docs/draft_laws302/2191.html)

Продовження таблиці 6.1
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Найбільш повну характеристику поняття “інформація” подано у 
визначеннях нормативно-правових актів. Загалом поняття “інформа-
ція” трапляється в багатьох законодавчих та підзаконних нормативно-
правових актах. Це зумовлено:

• особливостями розвитку національного законодавства, яке фор-
мувалося, на основі потреби термінового врегулювання багатьох 
сфер суспільного життя;

• інформаційні відносини та інформація як їх предмет є складо-
вою різних видів суспільних відносин; 

• інформація може бути товаром, тобто об’єктом цивільно-
правових відносин, а обіг управлінської інформації є предметом 
регулювання адміністративного права. 

Основу правового статусу інформації визначає Закон України “Про 
інформацію”. Інформацією у ст. 1 Закону визначено як документовані 
або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються 
в суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.

Цивільний кодекс України дещо коригує визначення поняття “ін-
формація”: це документовані або публічно оголошені відомості про 
події та явища, що мали або мають місце в суспільстві, державі та 
навколишньому середовищі (ст.200). 

Існують також інші, переважно несумісні між собою, визначення 
поняття “інформація”. Але практично всі численні погляди на сут-
ність інформації групуються навколо двох концепцій – атрибутивної 
та функціональної.

Атрибути́вна конце́пція інформа́ції – одна із двох філософських кон-
цепцій (парадигм) інформації. Згідно з цією концепцією, інформація – 
це об’єктивна внутрішня властивість усіх матеріальних об’єктів, вона 
міститься в усіх без винятку елементах та системах матеріального світу. 

Іншими словами, інформація є невід’ємним атрибутом (властивістю) 
матерії (звідси назва концепції). 

Нині багато які вчені та філософи вважають, що доречно говорити 
про три іпостасі існування матерії:

1) речовина, яка відображає сталість матерії;
2) енергія, яка відображує рух, зміну матерії;
3) інформація, що відображує структуру, організацію матерії.
Інформація, згідно з цією концепцією, міститься у формі власти-

вих матеріальним об’єктам структур (така інформація називається 
структурною, потенційною, апріорною, внутрішньою, інформацією 

6.2. суть і поняття інФормаЦії, інФормаЦійної бЕзпЕки, захисту інФормаЦії
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“в собі”). З цим підходом пов’язане визначення інформації як відо-
браження різноманітності.

Інформація в загальному її розумінні є мірою неоднорідності розпо-
ділу матерії та енергії у просторі та в часі; мірою змін, якими супрово-
джуються всі процеси, що відбуваються у світі. Тобто інформація ство-
рює уявлення про природу і структуру матерії, про її впорядкованість 
та різноманіття. Вона не може існувати поза матерією, а отже, існувала 
й існуватиме вічно, її можна накопичувати, зберігати та переробляти.

Відповідно до цього, процес пізнання розглядають як декодування 
інформації, що міститься в предметах реального світу.

Функціона́льна конце́пція інформа́ції – одна із двох філософських 
концепцій (парадигм) інформації. Поява цієї концепції пов’язана з 
розвитком кібернетики – науки про управління та зв’язок у живих 
організмах, суспільстві й машинах (це дало другу назву концепції – 
функціонально-кібернетична). Кібернетика формулює принцип нероз-
ривного зв’язку (єдності) інформації з управлінням, з функціонуванням 
самокерованих та самоорганізовуваних систем (технічних, біологічних 
та соціальних).

Прихильники функціональної концепції не визнають існування 
інформації в неживій природі, а саму інформацію визначають як зміст 
сигналу або повідомлення, отриманого кібернетичною системою із 
зовнішнього світу.

Розвинута у працях “батька кібернетики” американського мате-
матика Норберта Вінера (Norbert Wiener, 1894–1964 рр.) концепція 
припускає, що процес управління в згаданих системах є процесом 
переробки (перетворення) певним центральним пристроєм інформації, 
одержуваної від джерел первинної інформації (сенсорних рецепторів) 
і передачі її в ті ділянки системи, де вона сприймається її елементами 
як наказ для виконання тієї або іншої дії. Після виконання самої дії 
сенсорні рецептори готові до передачі інформації про ситуацію, що 
змінилася, для здійснення нового циклу управління. Так організуєть-
ся циклічний алгоритм (послідовність дій) управління та циркуляції 
інформації в системі. Інформаційна система – програмно-технічна та 
організаційна система надання інформаційних послуг з використанням 
інформаційних технологій. При цьому важливо, що головну роль тут 
відіграє зміст інформації, переданої рецепторами і центральним при-
строєм. Інформація, за Вінером, – це “позначення змісту, отриманого 
із зовнішнього світу в  процесі нашого пристосування до нього і при-
стосування до нього наших почуттів”.
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Багато вчених вважають інформаційні процеси органічними якос-
тями живих систем, які відрізняють їх від неживої природи, неодмін-
ною субстанцією живої матерії, психіки, свідомості. В рамках цього 
підходу були висунуті твердження, що “специфіка життя пов’язана з 
наявністю інформації, за допомогою якої через особливу регуляцію 
забезпечується процес функціонування системи”, “життя – це спо-
сіб існування органічних систем, який ґрунтується на використанні 
внутрішньої інформації” тощо. Інформація виступає як універсальна 
“життєва сила”, котра керує метаболічними процесами в живих істотах 
(існує навіть термін “інформаційний метаболізм”), організовує відо-
браження середовища й адаптацію до нього, забезпечує збереження 
і передачу спадкових ознак, які формують популяцію, біоценози та 
біосферу в цілому, визначає біологічну еволюцію.

Функціональна концепція інформації представлена двома течіями – 
кібернетичною й антропоцентричною.

Прихильники кібернетичної течії стверджують, що інформація 
(інформаційні процеси) присутні в усіх самокерованих (технічних, 
біологічних, соціальних) системах. Антропоцентрична течія обмеж-
ує сферу існування інформації та інформаційних взаємодій винятково 
людським суспільством та свідомістю. Існування інформації в живій, 
а тим більше в неживій природі заперечується; вважається, що інфор-
мація з’явилася в процесі антропосоціогенезу, й оперувати нею можуть 
винятково соціалізовані особистості, які володіють мовою, свідомістю 
та самосвідомістю. Фактично антропоцентристська течія ототожнює 
поняття “інформація” й “соціальна інформація”, оскільки ніякої іншої 
інформації, крім соціальної, не визнає. Якщо є інформація, то завжди 
є охочі її отримати, звідси й вимога, що інформація має бути захищена 
від конкурентів, сторонніх осіб, часом і від партнерів. 

У практичній діяльності використовують переважно такі категорії 
інформації: важлива; корисна; конфіденційна; відкрита; секретна; ко-
дована; закрита. 

Для кращого розуміння суті інформації та її особливостей розгляне-
мо загрози, які виникають під час збирання, опрацювання, використання 
інформації та ухвалення управлінських рішень. 

Фахівці науково-технічних, виробничих, економічних та інших 
служб підприємства повинні визначати загрози безпеці та навчитися 
правильно й конкретно (у вартісній формі) оцінювати передбачувані і 
реальні втрати компанії  внаслідок просочування інформації, яка від-
несена до категорії комерційної таємниці.
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Під загрозою безпеці розуміють потенційні дії або події, які можуть 
прямо чи опосередковано спричинити втрати – призвести до розладу 
системи, спотворення інформації чи несанкціонованого використання 
ресурсів мережі, включаючи інформацію, що зберігається, передається 
або опрацьовується, а також програмні й апаратні засоби. 

Нині не існує єдиної загальноприйнятої класифікації загроз, хоча 
є багато її варіантів (рис. 6.4). 

Загрози поділяють на випадкові (або ненавмисні) і навмисні. Дже-
релом випадкових можуть бути помилки в програмному забезпеченні, 
вихід із ладу апаратних засобів, неправильні дії користувачів або ад-
міністрації локальної обчислювальної мережі тощо. Навмисні загрози, 
на відміну від випадкових, пов’язані із завданням шкоди користувачам 
(абонентам) локальної обчислювальної мережі і, в свою чергу, поді-
ляються на пасивні й активні. 

Основні ознаки класифікації загроз безпеці

за метою реалізації

за принципом дії на систему

за характером впливу на систему

за використовуваними засобами атаки

за способом дії атаки на об’єкт

за причиною появи помилки захисту

за станом об’єкта атаки

за об’єктом атаки

Рис. 6.4. Основні ознаки класифікації загроз безпеці

Пасивні загрози спрямовані на несанкціоноване використання ін-
формаційних ресурсів локальної обчислювальної мережі, не впливаючи 
при цьому на її функціонування. Зокрема, пасивною загрозою є спроба 
отримання інформації, що циркулює в каналах передачі певної локаль-
ної обчислювальної мережі, шляхом підслуховування. 

Активні загрози спрямовані на порушення нормального функціо-
нування локальної обчислювальної мережі цілеспрямованим впливом 
на її апаратні, програмні та інформаційні ресурси. До активних загроз 
належать:

• порушення або радіоелектронне заглушення ліній зв’язку ло-
кальної обчислювальної мережі;

• виведення з ладу ЕОМ;
• виведення з ладу операційної системи ЕОМ;
• перекручування відомостей в користувальних базах даних;
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• перекручування відомостей системної інформації локальної 
обчислювальної мережі та ін. 

Джерелами активних загроз можуть бути безпосередні дії зловмис-
ників, програмні віруси і т.ін. Основні види загроз безпеки інформації 
подано на рис. 6.5.

Основні види загроз безпеці інформації

компрометація

розкриття конфіденційної інформації

помилкове використання її ресурсів

несанкціонований обмін інформацією

відмова в обслуговуванні

несанкціоноване використання ресурсів локальної 
обчислювальної мережі

відмова від інформації

Рис. 6.5. Класифікація загроз безпеці інформації

Компрометація інформації здійснюється внесенням несанкціоно-
ваних змін у бази даних, внаслідок чого її користувач змушений або 
відмовитись від неї, або докласти додаткових зусиль до виявлення змін 
і відновлення справжніх відомостей. У разі використання скомпроме-
тованої інформації користувач може прийняти неправильні рішення з 
усіма наслідками. 

Засобами реалізації загрози розкриття конфіденційної інформації 
може бути несанкціонований доступ до баз даних (БД), прослуховуван-
ня каналів локальної обчислювальної мережі тощо. Щоразу  отримання 
інформації, що є власністю якоїсь особи (або групи осіб), завдає її 
власникам істотної шкоди. 

Помилково санкціоноване використання ресурсів локальної об-
числювальної мережі теж може призвести до знищення, розкриття 
або компрометації цих ресурсів. Така загроза є переважно наслід-
ком помилок програмного забезпечення локальної обчислювальної 
мережі. 

Несанкціоноване використання ресурсів локальної обчислюваль-
ної мережі, з одного боку, є засобом розкриття або компрометації 
інформації, а з другого – має самостійне значення, оскільки, навіть не 
торкаючись користувальної або системної інформації, може завдати 
певних збитків абонентам або адміністрації локальної обчислюваль-
ної мережі. Зміна розміру збитків коливається в широкому діапазоні: 
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від скорочення надходжень фінансових ресурсів до повного виходу 
мережі з ладу. 

Несанкціонований обмін інформацією між абонентами локальної 
обчислювальної мережі може призвести до отримання одним із них 
відомостей, доступ до яких йому заборонено, що за наслідками при-
рівнюється до розкриття інформації. 

Відмова в обслуговуванні –дуже істотна й досить поширена за-
гроза, джерелом якої є сама локальна комп’ютерна мережа. Подібна 
відмова особливо небезпечна в ситуаціях, коли затримка з наданням 
ресурсів мережі абонентові може призвести до тяжких для нього 
наслідків. Наприклад, відсутність в абонента даних, необхідних для 
прийняття рішень, може бути причиною його нераціональних або 
неоптимальних дій. 

Відмова від інформації полягає у невизнанні адресатом чи відправ-
ником цієї інформації, фактів її отримання або відправки. Це, зокрема, 
може спричинити аргументовану відмову однієї зі сторін від раніше 
підтриманої угоди (фінансової, торгової, дипломатичної тощо) “техніч-
ним шляхом”, формально не відмовившись від неї, що завдасть іншій 
стороні значних збитків. 

Формування економічного середовища – створення економіч-
но сприятливих умов для виробництва, запровадження й інвесту-
вання у сферу ІКТ з метою розвитку інформаційного суспільства. 
Йдеться не тільки про підтримку розвитку сектора ІКТ, а й про те, 
як трансформувати економіку України та зробити її конкуренто-
спроможною.

Інформаційна безпека – стан захищеності інформаційного про-
стору, який забезпечує формування й розвиток цього простору в інтер-
есах особистості, суспільства та держави. Модель системи захисту 
інформації можна подати блок-схемою (рис. 6.6).

Інформаційна безпека відіграє істотну роль у забезпеченні життєво 
важливих інтересів будь-якої країни. 

Метою забезпечення інформаційної безпеки в Україні є ство-
рення розгалуженого, захищеного інформаційного простору, захист 
національних інтересів України в умовах формування світових ін-
формаційних мереж, захист економічного потенціалу держави від 
незаконного використання інформаційних ресурсів, реалізація прав 
громадян, установ та держави на отримання, поширення й викорис-
тання інформації.
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Основи

Законодавча, нор-
мативно-методична і 

наукова база

Структура орга-
нів, які забезпечу-

ють захист

Політика інфор-
маційної безпеки 

(заходи)

Методи, способи 
і засоби захисту 

інформації

Визначення інформаційних і 
технічних ресурсів, які потребу-

ють захисту

Виявлення потенційно мож-
ливих загроз і каналів витоку 

інформації

Проведення оцінки загроз і 
ризиків для інформації (ресур-

сів ІС)

Визначення вимог до системи 
захисту інформації

Вибір засобів захисту інфор-
мації та їх характеристик

Введення і організація викорис-
тання вибраних заходів, спосо-

бів і засобів захисту

Контроль цілісності і управлін-
ня системою захисту

Етапи

Система захисту 
інформації

Об’єкти

Процеси

Канали зв’язку

Випромінювання

Елементи захисту

Напрям

Рис. 6.6. Модель системи захисту інформації

Загрози інформаційній безпеці – фактор або сукупність їх, що ство-
рюють небезпеку функціонуванню та розвитку інформаційного про-
стору, інтересам особистості, суспільства, держави.

Розвиток національної інноваційної системи – створення ефективної 
інноваційної системи і сприятливого бізнес-середовища, які стиму-
люватимуть інновації і підприємництво, складовими елементами якої 
є “наука – технологія – виробництво – ринок” і яка дасть можливість 
матеріалізувати інформацію і знання у вигляді якісних товарів і послуг.

Розвиток соціального капіталу – створення умов для самореалізації 
кожної людини. Саме завдяки людині і, що важливо, в її власних інтер-
есах і розвивається інформаційне суспільство. Тому активне інвесту-
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вання в людський капітал і є головною умовою такого розвитку. Третій 
сектор має стати активним учасником усіх процесів, що відбуваються в 
державі, партнером держави і бізнесу в процесі розвитку інформацій-
ного суспільства, активним провідником ідей соціально-економічного 
розвитку України за допомогою ІКТ. 

Захист інформації – сукупність засобів, методів, організаційних заходів 
щодо запобігання можливим випадковим або навмисним впливам природ-
ного чи штучного характеру, наслідком яких можуть бути збитки чи шкода, 
завдані власникам інформації або її користувачам, інформаційному простору. 

Захист інформації полягає в забезпеченні її доступності при збере-
женні цілісності та гарантованої конфіденційності. 

Система захисту державної таємниці – сукупність органів захисту 
державної таємниці, що діють у взаємодії та координації відповідно до 
наданої законодавством компетенції, використовуваних ними форм, ме-
тодів і засобів захисту відомостей, що становлять державну таємницю, 
їх носіїв та заходів, що проводяться в їх інтересах (рис. 6.7)

Зазначимо, що порушення інформаційної безпеки зумовлюють 
безсистемність захисту інформації і слабка координація дій із захисту 
інформації в загальнодержавному масштабі. Функціонування системи 
захисту інформації схематично подано на рис. 6.8.

Рівень інформаційної безпеки активно впливає на стан полі-тичної, 
економічної, оборонної та інших складових національної безпеки України, 
бо реалізація інформаційних загроз – це переважно завдана шкода в полі-
тичній, військовій, економічній, соціальній, екологічній та інших сферах.

Об’єкт інформаційної служби (ІС) (архітектура, 
топологія, характеристики)

Аналіз підходів і 
концепцій побудови 

СЗІ

Аналіз структури 
ІС як об’єкта за-

хисту

Аналіз методик 
створення СЗІ

Основи Оі Напрямок Ні = 5
Етапи Мk = 7

Об’єкт інформаційної служби (ІС) (архітектура, 
топологія, характеристики)

Структура СЗІ

Рис. 6.7. Структура системи захисту інформації
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Обєкт інформаційної служби (ІС) 
(архітектура, топологія, характеристики)

Оцінка правиль-
ності стратегії

Оцінка захище-
ності об’єктів ІС

Оцінка якості захо-
дів щодо створення 

СЗІ

Основи Напрямок Етапи (заходи)

Матриця оцінок рівня захищеності ІС

Функціонування СЗІ

Рис. 6. 8. Функціонування системи захисту інформації

Нині в Україні немає реальних гарантів інформаційної безпеки 
країни, комплексу нормативно-правових актів захисту інформаційних 
ресурсів та інформаційної інфраструктури. Процес інформатизації є 
стихійним, некерованим, з переважним використанням засобів інфор-
матизації іноземного виробництва.

Така безсистемність процесів формування інформаційної інфра-
структури зумовлює складність вирішення проблеми інформаційної без-
пеки, захисту інформаційних ресурсів. Специфіка цих проблем полягає 
в тому, що об’єктивно достатнього рівня захищеності інформаційної 
інфраструктури та інформаційних ресурсів можна досягти тільки у разі 
чіткого визначення об’єктів інформаційної безпеки України, забезпечення 
надійного функціонування державних та суспільних інститутів реалізації 
практичних заходів гарантування інформаційної безпеки.

Проблема інформаційної безпеки має особливе значення в умовах, 
коли в суспільстві зрозуміли, що інформаційні ресурси є об’єктом 
власності і мають товарну цінність. Вона не може бути вирішена без 
впровадження нових ідей, нових знань, нової політики у сфері інфор-
матизації. Концептуальними є пропозиції щодо широкого залучення 
саме вітчизняних учених та виробників до вирішення цієї проблеми 
як складової національної безпеки. Вітчизняні фахівці мають гаран-
тувати високу якість інформаційних послуг, безпеку інформаційних 
технологій, сучасну систему сертифікації програмних і технічних 
засобів, впровадження стандартизації, створення національних баз 
даних, систем телекомунікації, безпеку роботи в світовому інформа-
ційному просторі.

6.2. суть і поняття інФормаЦії, інФормаЦійної бЕзпЕки, захисту інФормаЦії
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Ігнорування проблем інформаційної безпеки може призвести до 
труднощів у прийнятті найважливіших політичних, економічних, со-
ціальних, військових та інших рішень.

Напрямами інформаційної безпеки є:
1.  Система заходів щодо запобігання несанкціонованому доступу 

до інформації, несанкціонованої її модифікації або порушення 
цілісності (Informational Security).

2.  Захист політичних, державних і громадських інтересів країни, 
загальних моральних цінностей, запобігання закликам до по-
рушення територіальної цілісності, заборона інформації, яка 
містить ідеї війни, насилля, дискримінації і посягання на права 
людини.

3.  Запобігання розповсюдженню відомостей, що становлять 
державну таємницю, а також даних з обмеженим досту-
пом і закритого типу, що переміщуються через державний 
кордон.

Інформаційне забезпечення урядів, різних державних органів, не-
державних організацій та фірм залежить від їхніх потреб у кожному 
конкретному випадку.

Електронний уряд – система, створення якої сприятиме підвищенню 
якості, ефективності й прозорості управлінських процесів у державі, 
а також налагодженню взаємодії державних органів із громадянами, 
приватним сектором і одного з одним. 

Стан захищеності інтересів громадян, суспільства та держави в ін-
формаційній сфері називають інформаційною безпекою. Інформаційна 
безпека України складається із багатьох компонентів і залежить від: 

• рівня забезпечення свободи слова в державі;
• захищеності громадян від впливу на їхнє світосприйняття зо-

внішніх чинників;
• захищеності населення від впливу на його психічне та фізичне 

здоров’я таких негативних чинників, як пропаганда жорстоко-
сті, насильства тощо;

• наявності в органів влади достатньої інформації для прийняття 
відповідних рішень. 

Ситуація, що склалася в інформаційній сфері нашої держави, по-
требує невідкладного вирішення таких комплексних проблем:

1)  розвиток науково-практичного підгрунтя інформаційної без-
пеки, а саме: 
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• визначення основних положень стратегії держави у сфері 
створення і забезпечення умов формування та використання 
інформаційного ресурсу; 

• підтримка високих темпів його наповнення;
• утримання на відповідному рівні заданих критеріїв якості: 

доступності; достовірності; своєчасності; повноти;
• розроблення сучасних інформаційних технологій і техніч-

них засобів для вирішення завдання захисту інформації в 
інформаційних системах;

2)  створення нормативно-правової бази для розподілу і викорис-
тання персональної інформації з метою:

• створення умов для інформаційних відносин між органами дер-
жавної влади і громадськими;

• створення передумов для досягнення соціального компромісу;
• створення умов становлення соціального партнерства як основи 

демократичного розвитку суспільства;
• розроблення регламенту інформаційного обміну для органів 

державної влади і управління;
• створення реєстру інформаційних ресурсів;
• закріплення відповідальності посадових осіб, громадян за до-

держання вимог інформаційної безпеки;
3)  розроблення механізмів реалізації прав громадян на інформацію 

загального користування;
4)  визначення основних положень стратегії держави у сферах:
• використання засобів масової інформації на засадах досліджень 

процесів формування суспільної свідомості;
• удосконалення та розвиток індустрії інформування населення 

країни;
• розроблення методів і форм інформаційної політики держави;
5)  розроблення методів і засобів оцінювання ефективності систем 

і засобів інформаційної безпеки та їх сертифікація.
Отже, інформаційна безпека України залежить від вирішення про-

блем формування суспільної свідомості, процесів виробництва та ре-
продукції інформаційних ресурсів і доступу до них, створення циві-
лізованого ринку інформаційних продуктів та послуг, реалізації прав 
громадян на інформацію.

Серед численних проблем гарантування інформаційної безпеки 
України можна виділити кілька, які найбільше турбують пересічного 

6.2. суть і поняття інФормаЦії, інФормаЦійної бЕзпЕки, захисту інФормаЦії
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громадянина –споживача інформації (глядача, читача тощо). Адже 
близько 35% повідомлень українських ЗМІ стосуються тем насильства, 
жорстокості, злочинної діяльності тощо. З професійного огляду подій 
зрозуміло, що для пошуку сенсації, привернення уваги читачів така 
тематика потрібна , а з огляду на її соціально-виховне значення – ні. 
Не кращою є ситуація і в царині електронних ЗМІ (телебачення, радіо). 
Подібна інформація ганьбить людську гідність, особливо негативно 
впливає на психіку дітей та молоді, спотворює їх світосприйняття, 
створює негативні настрої в суспільстві. 

Наступна проблема українського інформаційного простору – засилля 
іноземної теле-, радіо-, електронної та друкованої продукції.

Небезпечність такого стану речей полягає в тому, що український 
інформаційний простір формується здебільшого за рахунок тем і про-
блем, нагальних для іноземної держави і висвітлюваних з позиції її 
власних інтересів. А оскільки українські громадяни мають невеликий 
вибір, особливо серед теле- і радіопрограм, їм просто прищеплюються 
позиції, які далеко не завжди відповідають дійсності та національним 
інтересам України. Крім того, зарубіжна інформаційна продукція ство-
рює серйозну конкуренцію вітчизняним ЗМІ і заважає їх нормальному 
розвитку. Останні втрачають прибутки не тільки через зменшення кіль-
кості передплатників, покупців, а й через зменшення обсягів реклами, 
розповсюдження якої їм замовляють.

Ще більш гострою є мовна проблема. З усіх українських періо-
дичних видань лише 20% зареєстровані як україномовні; 65% з них 
фактично виходять російською мовою. На 90% російськомовним є ефір 
недержавних радіостанцій та український простір Інтернету. Такий стан 
речей порушує мовні права громадян, заважає розвитку української 
мови, не сприяє підвищенню міжнародного іміджу держави. 

Вирішення окреслених проблем є справою далеко не одного року. 
Для цього потрібно також впроваджувати належну послідовну державну 
політику і залучати значні кошти, зрештою, мають бути певні зміни в 
суспільній свідомості.

Нині держава вже зробила певні кроки в напрямі гарантування 
інформаційної безпеки України:

• законодавчо закріплено норму стосовно обов’язкового не менш 
ніж 50% наповнення теле- й радіоефіру за рахунок програм ві-
тчизняного виробництва;
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• врегульовано порядок використання мов в Україні.
Тому основний напрям вирішення перелічених проблем – виконання 

чинного законодавства та посилення контролю за цим. 
Прикметно, що більшість політичних партій України, незалежно від 

політичного спрямування, визнають проблеми забезпечення свободи 
слова, інформаційної безпеки, по-різному оцінюючи такий стан, як 
задовільний, середній або незадовільний. 

Практично не існує розбіжностей у визначенні напрямів вирішен-
ня цих проблем. Інша справа, що виникнення їх різні політичні сили 
пояснюють різними причинами: одні бачать їх у тиску з боку влади, 
інші – в матеріальній залежності від окремих осіб та груп осіб. 

6 . 3 .  А к т у а л ь н і с т ь  п р о б л е м и 
з а б е з п е ч е н н я  б е з п е к и  

в  і н ф о р м а ц і й н и х  с и с т е м а х 

Інформаційні технології охоплюють методи збору, обробки, пере-
творення, зберігання і розподілу інформації. Протягом тривалого часу 
ці технології розвивалися на мовній і “паперовій” буквено-цифровій 
основі. У наш час інформаційно-ділова активність людства зміщується 
в область кібернетичного простору. Цей простір стає реальністю світо-
вої спільноти і визначає перехід до “безпаперового, електронного” фор-
мування інформаційних технологій. Електронний обмін інформацією 
дешевший, швидший і надійніший від “паперового”. Наприклад, ціна 
листа з Каліфорнії до Нью-Йорка складає поштою – 0,29 USD (час до-
ставки 2–3 дні), тоді як плата за факс – 1,86 USD, за телекс – 4,56 USD 
і, нарешті, за E-mail – всього 0,16 USD, причому час пересилки – хви-
лини (години). Здійснюється інформаційна “безпаперова” революція. 
Завдяки виходу в кібернетичний простір зростання інформаційного 
обміну відбувається за законом експоненти.

Світові інформаційні процеси висувають на перший план, поряд із 
задачами ефективного опрацювання і передачі інформації, найважли-
вішу задачу – забезпечення безпеки інформації. Це пояснюється осо-
бливою значимістю для розвитку держави її інформаційних ресурсів, 
зростанням вартості інформації в умовах ринку, її високою уразливістю 
і, нерідко, значними збитками в результаті її несанкціонованого ви-
користання.

6.3. актуальність проблЕми забЕзпЕчЕння бЕзпЕки в інФормаЦійних систЕмах
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Порушення безпеки в системах опрацювання і передачі інформації 
спричиняють великі втрати, які найбільше значимі в системах телеко-
мунікацій, що обслуговують банківські та торгові установи. У США, 
наприклад, збитки від несанкціонованого проникнення в ці системи 
оцінюються в десятки мільйонів доларів.

Про ступінь небезпеки електронних злочинів можна судити за тими 
витратами на засоби захисту, що вважаються припустимими і доціль-
ними. За оцінками спеціалістів США, загальні витрати на захист бан-
ківської або іншої фінансової установи можуть скласти усього 510 тис. 
дол. Проте, надійна система захисту крупного фінансового обєднання, 
що обслуговує до 80 тис. користувачів, коштує не менше 15 млн дол., 
причому до цієї суми віднесені тільки вартість апаратних і програмних 
засобів.

Наслідки від несанкціонованого одержання інформації мають різ-
номанітний масштаб: від необразливого жарту до фінансових втрат 
великих розмірів.

Найвразливішими об’єктами, що страждають від несанкціонованого 
доступу до баз даних, є системи автоматизованого переказування ко-
штів. Останнім часом також істотно почастішали випадки розкрадання 
програм у комп’ютерних мережах. Ці розкрадання прийняли характер 
епідемії: на кожну законну копію програми, що має практичне застосу-
вання, існує декілька копій, отриманих незаконним шляхом.

Оскільки основний інформаційний обмін заснований на інформа-
ційних технологіях, то важливою умовою інформаційної безпеки стає 
безпека в комп’ютерних мережах (КМ). Перерахуємо основні загрози 
для КМ:

1. Зчитування інформації (порушення конфіденційності).
2. Порушення цілісності (інтегральності) інформації.
3. Блокування доступу до об’єктів і ресурсів КМ.
Порушення цієї безпеки є причиною комп’ютерних злочинів. Зби-

ток від комп’ютерних злочинів дуже великий (так крадіжки в Internet 
за 1997 рік привели до збитку 8 млрд дол.).

Загрози для КМ поділяються на пасивні і активні. До пасивних 
загроз відноситься підслуховування (зчитування) інформації та ана-
ліз трафіку (ідентифікація користувачів і визначення інтенсивності 
інформаційного обміну). До активних загроз відноситься модифікація 
даних, створення фальшивих даних під чужим ім’ям, введення вірусів 
і програмних закладок, блокування доступу до ресурсів КМ.
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В обчислювальних машинах є велика кількість лазівок для несанкці-
онованого доступу до інформації. Жоден окремо взятий спосіб захисту 
не може забезпечити адекватну безпеку. Надійний захист може бути 
гарантований лише при створенні механізму комплексного забезпечен-
ня безпеки як засобів опрацювання інформації, так і каналів зв’язку.

Технічні засоби являють собою електричні, механічні, електроме-
ханічні або електронні пристрої.

Вся сукупність технічних засобів поділяється на фізичні та апаратні.
Фізичні засоби реалізуються у виді автономних пристроїв і систем 

та виконують функції загального захисту об’єктів, на яких опрацьо-
вується інформація. До них відносяться, наприклад, пристрої захисту 
територій і будинків, замки на дверях, де розміщена апаратура, грати 
на вікнах, електронно-механічне обладнання охоронної сигнализації.

Під апаратними технічними засобами прийнято розуміти пристрої, 
що вбудовуються безпосередньо в обчислювальну техніку, у телекому-
нікаційну апаратуру або пристрої, що працюють з подібною апаратурою 
через стандартномий інтерфейс. З найчастіше використовуваних апарат-
них засобів можна відзначити схеми контролю доступу до інформації, 
схеми захисту масивів пам’яті за ключем та ін.

Програмні засоби – це програмне забезпечення, спеціально при-
значене для виконання функцій захисту інформації.

Організаційні засоби захисту – це організаційно-технічні та 
організаційно-правові заходи, здійснювані в процесі створення й екс-
плуатації апаратури телекомунікацій для забезпечення захисту інформа-
ції. Організаційні заходи охоплюють усі структурні елементи апаратури 
на всіх етапах їхнього життєвого циклу (будівництво приміщень, про-
ектування системи, монтаж і налагоджування устаткування, введення 
в експлуатацію).

Морально-етичні засоби захисту реалізуються у вигляді різноманіт-
них норм, що склалися традиційно в колективі. Ці норми здебільшого 
не є обов’язковими, як законодавчі акти, проте їхнє недотримання при-
зводить до втрати авторитету і престижу співробітника.

Законодавчі засоби захисту визначаються законодавчими актами 
країни, якими регламентуються правила використання, опрацювання 
та передачі інформації обмеженого доступу і встановлюється ступінь 
відповідальності за порушення цих правил.

Необхідно також зазначити, що всі розглянуті засоби захисту поді-
ляються на формальні, що виконують захисні функції строго у відпо-

6.3. актуальність проблЕми забЕзпЕчЕння бЕзпЕки в інФормаЦійних систЕмах
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відності до заздалегідь передбаченої процедури без особистої участі 
людини, і неформальні, обумовлені цілеспрямованою діяльністю лю-
дини або регламентуючі цю діяльність.

6 . 4 .  К л а с и ф і к а ц і я  і  х а р а к т е р и с т и к а 
р і з н и х  в и д і в  і н ф о р м а ц і ї

Інформація – це об’єкт цивільних прав, що належать до категорії 
нематеріальних благ. Згідно зі ст. 178 ЦК України, інформація може 
вільно відчужуватися або переходити за правонаступництвом чи успад-
ковуватися іншим способом, якщо вона не вилучена із цивільного обо-
роту чи не обмежена в ньому або є невід’ємною частиною фізичної чи 
юридичної особи.

Використовують переважно такі категорії інформації:
• важлива – незамінна та необхідна для діяльності; відновлення її 

після знищення неможливе або дуже трудомістке і пов’язане із 
великими витратами, а її помилкове застосування чи підроблен-
ня, спотворення й перекручування призводять до великих втрат; 

• корисна – необхідна для діяльності, може бути відновлена без 
великих втрат, причому її модифікація чи знищення призводить 
до незначних втрат; 

• конфіденційна – доступ до неї для частини персоналу або сто-
ронніх осіб небажаний, оскільки може спричинити матеріальні 
й моральні втрати; 

• відкрита – доступ до неї відкритий для всіх. 
Керівництво має ухвалювати рішення про те, хто і як визнача-

тиме ступінь конфіденційності і важливості інформації. Вітчизняне 
законодавство має бути сформаване так, щоб можна було розглядати 
інформацію як товар і регламентувати права інтелектуальної влас-
ності на ринку інтелектуального продукту, як це робиться у світовій 
практиці. 

Для діяльності фірми важливою є інформація про: 
• фінансовий стан; 
• конкурентоспроможність продукції; 
• кількість і якість персоналу.
Сукупність різної інформації, призначеної для ухвалення рішень у 

сфері підприємництва, можна вважати інформаційним забезпеченням 
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підприємства. Розрізняють вхідну й вихідну інформацію. З огляду на 
захист інформаційних ресурсів важливою є вихідна інформація.

Вихідну інформацію для підприємства поділяють на: 
1)  інформацію про стан зовнішнього середовища; 

• ринкова кон’юнктура; 
• механізм регулювання діяльності фірми владними струк-

турами держави;
2)  інформацію про стан фірми або наявні передумови її створення. 
Інформація про фінансовий стан фірми міститься в головному еле-

менті пакету фінансової звітності – балансі фірми.
Баланс фірми – це деталізована репрезентація фінансового стану 

фірми на конкретний момент часу (“фотографія в цифрах”), яка відобра-
жає, з одного боку, склад, розміщення й використання капіталу (майна) 
фірми, тобто все те, чим вона володіє на дату складання балансу, а з дру-
гого – показує джерела формування та накопичення капіталу (коштів).

Для характеристики ринкової кон’юнктури використовують дані, 
наведені в офіційних виданнях, статистичних та аналітичних оглядах, 
комерційних публікаціях, рекламних виданнях, наукових статтях тощо. 
Корисною і результативною є інформація, добута під час прямого опи-
тування, анкетування та застосування інших прийомів, які широко за-
стосовують у практиці маркетингових досліджень. 

Інформація може існувати у вигляді: текстів, малюнків, креслень, 
фотографій; радіохвиль; магнітних записів; запахів і смакових відчуттів; 
хромосом, за допомогою яких успадковуються ознаки і властивості 
організмів; світлових або звукових сигналів; електричних і нервових 
імпульсів; жестів і міміки.

Досліджуючи поняття “інформація” з огляду на її важливість для 
бізнесу, слід визнати, що найбільш регламентованою і на певний період 
достатньо однозначною є інформація про механізм регулювання діяль-
ності компаній, оскільки економічні та адміністративні важелі держави 
встановлюються відповідними нормативними актами:

• законами, затвердженими законодавчою владою (Верховною 
Радою);

• декретами, що прийняті виконавчою владою (Кабінетом Мі-
ністів);

• інструкціями, положеннями, рішеннями, що прийняті устано-
вами, які мають відповідні права (від державних міністрів до 
місцевих органів самоврядування). 

6.4. класиФікаЦія і характЕристика різних видів інФормаЦії
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Тому показники механізму регулювання мають нормативний харак-
тер і є обов’язковими до виконання. Нехтування ними призводить до 
економічних або адміністративних санкцій. Обсяг і зміст нормативної 
інформації значний, динамічний, що зумовлює велику ймовірність по-
хибок при обґрунтуванні доцільності діяльності компанії. Запобігти 
цим похибкам можна лише за постійного і систематичного відстеження 
нормативної документації. Тому в компанії обов’язково має бути відділ 
чи підрозділ, який би займався цією ділянкою роботи.

Інформація про стан фірми найдоступніша підприємцеві, оскіль-
ки формується за його участі. Є певні відмінності в обсязі, складі та 
джерелах отримання такої інформації для фірми, яка вже діє або лише 
створюється. На основі вже існуючої інформації можна створити пев-
ний інформаційний масив за звітною і плановою інформацією (річні, 
квартальні, місячні звіти фірми, бухгалтерські звіти, поргнози розвитку 
фірми тощо). 

При створенні інформаційного масиву частина інформації відпадає 
(наприклад, на підприємстві може не бути певних виробничих потуж-
ностей, а отже, і відповідних економічних характеристик), а частина є 
неповною (наприклад, технічний рівень устаткування за паспортними 
даними високий, але можливість забезпечити високий рівень технології 
і організації виробництва ще невідома). Велика кількість інформації 
також є нормативною, але це внутрішньофірмовий рівень нормативнос-
ті, наприклад: норми трудомісткості, енергоємності, матеріалоємності 
продукції, нормативи оборотних коштів, нормативи чисельності та ін.

До інформації, що характеризує стан фірми, можна віднести:
• організаційно-правові характеристики:правовий статус; форма 

власності; організаційна структура; наявність філій; торгова 
марка; 

• виробничі потужності: розмір; структура; відповідність харак-
теристиці нового товару; 

• матеріальні ресурси: специфіка матеріальних ресурсів; розмір 
запасів; наявність і характеристика інформації; умови збері-
гання; 

• трудові ресурси: кількість персоналу; його склад і характерис-
тики, джерела поповнення;

• організаційно-технологічні можливості: відповідність техніки, 
технології, організації виробництва вимогам до конкурентоспро-
можної продукції; наявність ліцензій і патентів; 
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• економічні характеристики: рентабельність; продуктивність 
праці; фінансовий стан;

• екологічні характеристики: рівень екологічної безпеки вироб-
ництва; можливості його сертифікації, атестації продукції; 

• інші види інформації: кліматичні умови; наближеність до дже-
рел ресурсів.

Інформацію про регулювання діяльності фірми владними структу-
рами держави можна поділити на такі види (рис. 6.9):

Інформацію про ринкову кон’юнктуру при створенні чи розвитку 
фірми класифікують так (рис. 6.10.):

Основними видами інформації є: 
• статистична; 
• масова; 
• інформація про діяльність державних органів влади та органів 

місцевого і регіонального самоврядування; 
• правова; інформація про особу; 
• довідково-енциклопедична; 
• соціологічна. 
Статистична інформація – це офіційна документована державна 

інформація, що дає кількісну характеристику подій і явищ, які відбу-
ваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя 
України.

Масова інформація –публічно поширювана друкована та аудіові-
зуальна. 

Друкованими засобами масової інформації є періодичні друковані 
видання (преса): газети; журнали; бюлетені; разові видання з визна-
ченим тиражем.

Аудіовізуальні засоби масової інформації: радіомовлення; телеба-
чення; кіно; звукозапис; відеозапис тощо.

Інформація про діяльність державних органів та органів влади 
місцевого і регіонального самоврядування – офіційна документована 
інформація, яка створюється в процесі поточної діяльності законодав-
чої, виконавчої та судової влади, органів місцевого і регіонального 
самоврядування.

Основні джерела цієї інформації: законодавчі акти України; інші 
акти, які приймають Верховна Рада та її органи; акти Президента Укра-
їни; підзаконні нормативні акти; ненормативні акти державних органів; 
акти органів місцевого й регіонального самоврядування.

6.4. класиФікаЦія і характЕристика різних видів інФормаЦії
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Інформація про регулювання діяльності фірми 
владними структурами держави

Система оподаткування
види податків

норми податків

податкові пільги
порядок стягнення податків

термін стягнення податків

Система обов’язкових платежів

порядок контролю за платникамивиди і норми платежів

порядок і термін нарахування

Система ціноутворення види товарів з фіксованими цінами

механізм регулювання

Система держзамовлень і 
держінвестицій

надання держінвестицій
пільги

умовимеханізм держзамовлень

Система регулювання зовнішньо-
економічної діяльності

механізм регулювання

митне регулювання
обмеження

пільги
порядок ліцензування експортно-

імпортних операцій і товарів

Система антимонопольно-
го регулювання

механізм регулювання

види відповідальності за порушення

Система регулювання 
оплати праці

порядок встановлення мінімальної і 
максимальної заробітної плати

генеральні і галузеві угоди

Система захисту 
прав виробників

умови розширення їх прав

відповідальність власника
права найманих працівників

Система захисту прав 
споживачів

механізм сертифікації продукції

екологічні нормативи
механізм контролю

перелік і порядок обмежень щодо ви-
пуску і реалізації деяких товарів

відповідальність виробникаСистема захисту навко-
лишнього середовища

Інші види регулювання механізм регулювання кредитної політики

порядок організації та реєстрації фірм
Рис. 6.9. Інформація про регулювання діяльності фірми владними 

структурами держави
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Види інформації про ринкову кон’юктуру

характеристика 
ринку

Обсяги ринку Структура ринку

Призначення 
товару

Вимоги до 
якості

Обсяг попиту товару

Насиченість 
продукцією

Освоєність 
ринку

характеристика товару і можли-
востей його збуту

Обсяг пропозиції товару

Географія ринку

Життєвий цикл товару
наявність 

конкурентів рейтинг

фінансова стабільність

кількість 
конкурентів

Рівень цін види ранжування цін
прогноз цінових тенденцій у 

майбутньому

Рівень конкуренції

Можливості залучен-
ня коштів фінансова стабільність

види
кредитів

кредитні 
відсотки

розвиненість банківських, інвести-
ційних та фінансових установ

Фінансові 
характеристики

курси 
валют

темпи 
інфляції

активність фон-
дових бірж умови кре-

дитовання

Можливості ресурсозабезпе-
чення

джерела постачання 
ресурсів

активність 
товарних бірж

рівень цін на матері-
альні ресурси

умови постачання 
ресурсів

Інші види інформації стабільність макроекономічної політики

рівень без-
робіття

активність іноземних 
інвесторів

Рис.  6.10. Види інформації про ринкову кон’юнктуру
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Законодавчі та інші нормативні акти, що стосуються прав, свобод 
і законних інтересів громадян, не доведені до публічного відома, не 
мають юридичної сили.

Правова інформація – це сукупність документованих або публічно 
оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, 
юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення та 
боротьбу з ними і їх профілактику тощо.

Джерелами правової інформації є:
• Конституція України;
• інші законодавчі і підзаконні нормативні правові акти;
• міжнародні договори та угоди;
• норми і принципи міжнародного права;
• ненормативні правові акти;
• повідомлення засобів масової інформації;
• публічні виступи;
• інші джерела інформації з правових питань. 
Для забезпечення доступу до законодавчих та інших нормативних 

актів всіх громадян держава забезпечує видання цих актів масовими 
тиражами у найкоротші строки після набрання ними чинності. 

Інформація про особу – це сукупність документованих або публічно 
оголошених відомостей про особу.

Основними даними про особу (персональними даними) є: націо-
нальність; освіта; сімейний стан; релігійність; стан здоров’я; адреса; 
дата і місце народження.

Джерела документованої інформації про особу:
• видані на її ім’я документи;
• документи, підписані особою;
• відомості про особу, зібрані державними органами влади та 

органами місцевого і регіонального самоврядування в межах 
своїх повноважень.

Забороняється збирання відомостей про особу без її попередньої 
згоди, за винятком випадків, передбачених законом.

Кожна особа має право на ознайомлення з інформацією, зібраною 
про неї. Інформація про особу охороняється законом. 

Інформація довідково-енциклопедичного характеру – це системати-
зовані, документовані або публічно оголошені відомості про суспільне, 
державне життя та навколишнє природне середовище.

Основні джерела цієї інформації: енциклопедії; словники; довід-
ники; рекламні повідомлення та оголошення; путівники; картографічні 

тЕма 6. інФормаЦійна бЕзпЕка як складова Економічної бЕзпЕки підприємства
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матеріали тощо; довідки, що даються уповноваженими на те держав-
ними органами та органами місцевого і регіонального самоврядування, 
громадськими об’єднаннями, організаціями, їх службовими особами 
та автоматизованими інформаційними системами.

Система цієї інформації, доступ до неї регулюються бібліотечним, 
архівним та іншим галузевим законодавством.

Соціологічна інформація – документовані або публічно оголо-
шені відомості про ставлення окремих громадян і соціальних груп до 
суспільних подій та явищ, процесів, фактів.

Основними джерелами соціологічної інформації є документовані або 
публічно оголошені відомості, у яких відображено результати соціо-
логічних опитувань, спостережень та інших соціологічних досліджень.

Соціологічні дослідження здійснюються державними органами, гро-
мадськими об’єднаннями, зареєстрованими у встановленому порядку. 

Джерелами соціологічної інформації є передбачені або встановлені 
законом її носії: документи та інші носії інформації, які є матеріальними 
об’єктами, що зберігають інформацію, а також повідомлення засобів 
масової інформації, публічні виступи.

Розрізнюють також інформацію: первинну, отриману безпосередньо 
у місцях її виникненняу процесі спеціальних досліджень, і вторинну 
– відомості за результатами досліджень, що проводилися раніше, аналі-
тичні узагальнення (статистичні бюлетені, публікації, огляди) (рис. 6.11).

Первинна інформація може бути отримана від:
• власного, створеного “під дослідження” підрозділу фірми;
• спеціалізованої консалтингової фірми (Агентство маркетингових 

досліджень, SOCIS Gallup-Ukrain);
• рекламного агентства (TMA-Draft).

Класифікація джерел інформації

Інформаційні агентства Працівники спеціалізованих інфор-
маційних і консалтингових компаній

Журналісти і редактори ЗМІ Фірми, компанії, підприємства, що 
створюють сайти в Інтернеті

Особисті сайти, чати громадян Інформація, залишена відвідувачами 
форумів, телеконференцій

Рис. 6. 11. Класифікація джерел інформації

6.4. класиФікаЦія і характЕристика різних видів інФормаЦії
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Первинна інформація може бути отримана від:
• власного, створеного “під дослідження” підрозділу фірми;
• спеціалізованої консалтингової фірми (Агентство маркетингових 

досліджень, SOCIS Gallup-Ukrain);
• рекламного агентства (TMA-Draft).
Після замовлення такого дослідження зазначені структури розробля-

ють анкету з ключовими запитаннями, наймають додатковий персонал, 
якщо такий потрібен, збирають дані за допомогою телемаркетингу, 
проводять опитування, систематизують дані, підбивають підсумки, 
передають результати замовникові, тобто обґрунтувують пропозиції 
та вибирають альтернативи.

Перевагами в цій галузі вважаються: вартість послуг; авторитет-
ність; регіональна представленість.

Зрозуміло, що така авторитетна компанія, як SOCIS Gallup-Ukrain, 
матиме більшу вартість послуг, ніж, скажімо, TMA-Draft, але для про-
ведення аналізу попиту на певний вид незначної кількості товару за-
прошувати таку широковідому компанію немає потреби. На рис. 6. 12 
схематично подано основні найбільш відомі інформаційні агентства.

Отримання первинної інформації часто потребує значних коштів, 
і інформацію консалтингова фірма часто збирає під інтереси клієнта, 
спотворюючи цим справжній стан справ. Тому вторинна інформація, 
яка, можливо, й не повністю відповідає потребам, має свої переваги: 

• дешева;
• її швидко отримують;
• часто відомості можна мати лише з держстатистики. На цьому 

етапі визначають пропозиціїї щодо розв’язання проблеми.
Найбільш відомі інформаційні агентства

Reuters

Китайське 
“Сіньхуа“

Американське 
“Associated Press“

“Clio”

“Cronos”“Новини”

“Оракул“

“Слідопит“

Смарк-Інтерфакс Російське 
ІТАР-ТАРС

“Фінмаркет“

Рис. 6. 12. Найвідоміші інформаційні агентства
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Вторинну інформацію можна знайти у спеціалізованих виданнях 
(“Маркетинг”, “Все про бухгалтерський облік”, “Вісник АПК”, “Еконо-
міка України”, “The Financial Times”), але найшвидше – за допомогою 
пошукових серверів Інтернету. 

Так, основні макроекономічні показники в Україні розміщені на 
сайтах Державного комітету зі статистики. Тут можно знайти інформа-
цію про розвиток сільського господарства, промисловості, інвестиційну 
та будівельну діяльність, транспорт, структурні зміни, експорт, імпорт, 
споживчий ринок, ціни і тарифи, фінанси, грошові доходи, ринок праці, 
демографічну ситуацію та ін. Така інформація, безумовно, потрібна для 
формування як державної політики щодо галузей господарства країни, 
так і для приватних підприємств та установ.

6 . 5 .  Н о р м а т и в н о - п р а в о в а  б а з а  д л я 
о р г а н і з а ц і ї  т а  п р о в е д е н н я  з а х о д і в 

щ о д о  з а х и с т у  і н ф о р м а ц і ї  в  с и с т е м а х 
т е л е к о м у н і к а ц і ї 

Нормативно-правове забезпечення організації та проведення заходів 
щодо захисту інформації являє собою сукупність законів, нормативних 
актів і правил, що регламентують як загальну організацію робіт, так 
і створення та функціонування реальних систем захисту інформації. 
У даний час в Україні, як і в інших країнах СНД, нормативно-правова 
база захисту інформації знаходиться в стадії формування.

При побудові правової бази системи безпеки інформації в Україні 
треба буде розв’язати такі завдання.

Формування правової основи системи забезпечення безпеки інфор-
мації, що регламентує відношення і розмежування сфери повноважень 
всіх учасників інформаційних відносин, а також визначальні державні 
органи, які забезпечують інформаційну безпеку і засоби контролю з 
боку держави за розмежуванням доступу до інформації.

Розроблення законодавчих актів і правових норм, що всесторонньо 
охоплюють усі проблеми захисту інформації та підходів, які відобра-
жають специфіку, забезпечення безпеки інформації в різноманітних 
сферах діяльності держави і суспільства.

Регламентація рівнів безпеки інформації та адекватних методів 
і засобів захисту. Однієї з найбільш важливих складових частин пра-

6.5. нормативно-правова база для організаЦії та провЕдЕння заходів...
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вового забезпечення системи безпеки інформації є стандартизація і 
сертифікація, що повинні вирішувати такі завдання:

Створення пакету основних стандартів організаційно-методичного 
і термінологічного забезпечення системи захисту інформації.

Стандартизація вимог щодо захисту інформації в засобах обчислю-
вальної техніки, в автоматизованих системах, інформаційних мережах 
і засобах телекомунікації.

Нормативне і метрологічне забезпечення сертифікації та атестації 
технічних засобів захисту інформації і контролю їхньої ефективності.

Закон України “Про інформацію” встановлює загальні правові осно-
ви одержання, використання, поширення і збереження інформації, та 
визначає основні термінологічні положення.

Інформація – це документовані або привселюдно оголошені відо-
мості про події і явища, що відбуваються в суспільстві, державі або 
навколишньому природному середовищі.

Закон закріплює право особи на інформацію у всіх сферах сус-
пільного і державного життя України, а також систему інформації, її 
джерела, визначає статус учасників інформаційних відносин, регулює 
доступ до інформації та забезпечує її охорону, захищає особу і сус-
пільство від помилкової інформації. Чинність закону поширюється 
на інформаційні відносини, що виникають у всіх сферах життя і ді-
яльності суспільства та держави під час одержання, використання, по-
ширення і зберігання інформації. Суб’єктами інформаційних відносин 
є громадяни України, юридичні особи, держава Україна, а також інші 
держави, їхні громадяни і юридичні особи, міжнародні організації й 
особи без громадянства. З метою задоволення потреби в інформацій-
ній діяльності створюються інформаційні служби, системи, мережі, 
бази і банки даних. Закон передбачає створення загальної системи 
охорони інформації.

Відповідно до закону основними видами інформації є:
• статистична інформація;
• масова інформація;
• інформація про діяльність державних органів влади й органів 

місцевого і регіонального самоврядування;
• правова інформація;
• інформація про особу;
• інформація довідково-енциклопедичного характеру;
• соціологічна інформація.
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Категорії інформації і режим доступу до неї визначаються такими 
статтями Закону:

Стаття 28. Режим доступу до інформації
Режим доступу до інформації – це передбачений правовими нор-

мами порядок одержання, використання, поширення і збереження ін-
формації.

За режимом доступу передбачений поділ відкриту інформацію та 
інформацію з обмеженим доступом.

Держава здійснює контроль за режимом доступу до інформації.
Завдання контролю за режимом доступу до інформації полягає 

в забезпеченні дотримання вимог законодавства про інформацію всіма 
державними органами, підприємствами, установами та організаціями, 
недопущенні необгрунтованого віднесення відомостей до категорії 
інформації з обмеженим доступом.

Державний контроль за дотриманням установленого режиму здій-
снюється спеціальними органами, що визначаються Верховною Радою 
України і Кабінетом Міністрів України.

У порядку контролю Верховна Рада України може вимагати від 
урядових установ, міністерств, відомств – звіти, що містять відомості 
про їхню діяльність із забезпечення інформацією зацікавлених осіб 
(кількість випадків відмови в наданні доступу до інформації з вка-
зівкою мотивів таких відмов; кількість і обґрунтування застосування 
режиму обмеженого доступу до окремих видів інформації; кількість 
скарг на неправомірні дії посадових осіб, що відмовили в доступі до ін-
формації, прийняті до них заходи тощо).

Стаття 30. Інформація з обмеженим доступом
Інформація з обмеженим доступом за своїм правововим режимом 

поділяється на конфіденційну і секретну (таємну).
Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у во-

лодінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних або юри-
дичних осіб і які поширюються за їхнім бажанням відповідно до пе-
редбачених ними умов.

Громадяни, юридичні особи, що володіють інформацією фахового, 
ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, 
отриманою на власні засоби, або яка є предметом їх фахового, ділового, 
виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не по-
рушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим 
доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, 
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і встановлюють для неї систему (засоби) захистуВиняток складає ін-
формація комерційного і банківського характеру, а також інформація, 
правовий режим якої встановлений Верховною Радою України за по-
данням Кабінету Міністрів України (із питань статистики, екології, 
банківських операцій, податків тощо) та інформація, утаювання якої 
несе загрозу життю і здоров’ю людей.

До таємної (секретної) інформації відноситься інформація, яка 
містить відомості, що складають державну або іншу передбачену за-
коном таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству 
і державі.

Віднесення інформації до категорії таємних (секретних) відомостей, 
що складають державну таємницю, і доступ до неї громадян здійсню-
ється відповідно до закону про інформацію.

Порядок обігу таємної (секретної) інформації та її захист визнача-
ється відповідними державними органами за умови дотримання вимог, 
установлених одним Законом.

Порядок і терміни обнародування таємної (секретної) інформації 
визначаються відповідним законом.

Стаття 53. Інформаційний суверенітет
Основою інформаційного суверенітету України є національні ін-

формаційні ресурси.
До інформаційних ресурсів України відноситься вся належна їй 

інформація, незалежно від утримання, форм, часу і місця створення.
Україна самостійно формує інформаційні ресурси на своїй території 

та вільно розпоряджається ними, за винятком випадків, передбачених 
законами і міжнародними договорами.

Стаття 54. Гарантії інформаційного суверенітету України
Інформаційний суверенітет України забезпечується: виключним 

правом власності України на інформаційні ресурси, що формуються 
за рахунок засобів державного бюджету; створенням національних 
систем інформації;

установленням режиму доступу інших держав до інформаційних 
ресурсів України;

використанням інформаційних ресурсів на основі рівноправного 
співробітництва з іншими державами.

Метою Закону України “Про захист інформації в автоматизова-
них системах” є формування основ регулювання правових відношень 
щодо захисту інформації в автоматизованих системах за умови дотри-

тЕма 6. інФормаЦійна бЕзпЕка як складова Економічної бЕзпЕки підприємства



595Економічна бЕзпЕка підприємств

мання права власності громадян України і юридичних осіб на інфор-
мацію та права доступу до неї, права власника інформації на її захист, 
а також встановленого чинним законодавством обмеження на доступ 
до інформації.

Чинність Закону поширюється на будь-яку інформацію, оброблюва-
ну в автоматизованих системах. У Законі основні терміни вживаються 
в такому значенні.

Автоматизована система (АС) – система, що здійснює автома-
тизоване опрацювання даних, до складу якої входять технічні засоби 
опрацювання (засоби обчислювальної техніки і зв’язку), а також методи, 
процедури і програмне забезпечення.

Інформація в АС – сукупність усіх даних і програм, використо-
вуваних в АС незалежно від засобу їх фізичного і логічного уявлення.

Опрацювання інформації – сукупність операцій (збирання, вве-
дення, запис, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реє-
страція), здійснюваних за допомогою технічних і програмних засобів, 
включаючи обмін каналами передавання даних.

Захист інформації – сукупність організаційно-технічних заходів і 
правових норм для попередження заподіяння збитку інтересам власника 
інформації або АС й осіб, що користуються інформацією.

Несанкціонований доступ до інформації – це доступ, що здійсню-
ється із порушенням встановлених в АС правил розмежування доступу.

Розпорядник АС – фізична або юридична особа, що має право 
розпорядження АС за згодою з її власником або за його дорученням.

Користувач АС – фізична або юридична особа, що має право ви-
користання АС за згодою з розпорядником АС.

Порушник – фізична або юридична особа, яка навмисно або нена-
вмисно здійснює неправомірні дії стосовно АС та інформації в ній.

Витік інформації – результат дій порушника, унаслідок яких ін-
формація стає відомою (доступною) суб’єктам, що не мають права 
доступу до неї.

Втрата інформації – дія, внаслідок якої інформація в АС перестає 
існувати для фізичних або юридичних осіб, що мають право власності 
на неї в повному або обмеженому обсязі.

Підроблення інформації – навмисні дії, що ведуть до перекручу-
вання інформації, що повинна опрацьовуватися або зберігатися в АС.

Блокування інформації – дії, наслідком яких є припинення до-
ступу до інформації.
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Відповідно до Закону об’єктами захисту є інформація, оброблювана 
в АС, права власників цієї інформації і власників АС, права користувача. 
Захисту підлягає будь-яка інформація в АС, необхідність захисту якої 
визначається її власником або чинним законодавством.

Доступ до інформації, що зберігається, опрацьовується і передається 
в АС, здійснюється лише відповідно до правил розмежування доступу, 
установленим власником інформації або уповноваженою ним особою. 
Без дозволу власника доступ до інформації, що опрацьовується в АС, 
здійснюється лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

Власник АС повинен забезпечити захист інформації відповідно 
до вимог і правил, що обумовлюється угодою з власником інформа-
ції або уповноваженою ним особою, і зобов’язаний повідомити йому 
про всі факти порушення її захисту. Власник інформації має право 
здійснювати контроль за дотриманням вимог із захисту інформації 
і забороняти або припиняти опрацювання інформації у випадку по-
рушення цих вимог.

Власник інформації, уповноважені ним особи визначають корис-
тувачів приналежної йому інформації і встановлюють їх повноважен-
ня. Власник АС дає користувачам можливість доступу до інформації, 
опрацьованої в АС, відповідно до повноважень, встановлених власни-
ком інформації. Розпорядник АС інформує власника інформації про 
технічні можливості захисту інформації в його АС, типових правилах, 
встановлених для персоналу АС.

Наведемо зміст найважливіших статей Закону, що стосуються умов 
опрацювання і заходів для забезпечення захисту інформації.

Стаття 10. Забезпечення захисту інформації в АС
Захист інформації в АС забезпечується шляхом: дотримання 

суб’єктами правових відносин норм, вимог і правил організаційного 
і технічного характеру щодо захисту опрацьованої інформації; вико-
ристання засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення, 
засобів зв’язку й АС у цілому, засобів захисту інформації, що відпо-
відають встановленим вимогам із захисту інформації (таких, що мають 
відповідний сертифікат);

• перевірки відповідності засобів обчислювальної техніки, про-
грамного забезпечення, засобів зв’язку й АС в цілому встанов-
леним вимогам щодо захисту інформації (сертифікація засобів 
обчислювальної техніки, засобів зв’язку й АС);

• здійснення контролю щодо захисту інформації.
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Стаття 11. Встановлення вимог і правил по захисту інформації
Вимоги і правила щодо захисту інформації, що є власністю держави, 

або інформації, захист якої гарантується державою, установлюються 
державним органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Ці 
вимоги і правила є обов’язковими для власників АС, де така інформація 
опрацьовується, і носять рекомендаційний характер для інших суб’єктів 
права власності на інформацію.

Стаття 12. Умови опрацювання інформації
Інформація, що є власністю держави або інформація, захист якої 

гарантується державою, повинна опрацьовуватися в АС, що має від-
повідний сертифікат (атестат) захищеності, у порядку, обумовленому 
уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом.

У процесі сертифікації (атестації) цих АС здійснюються також пере-
вірка, сертифікація (атестація) розроблених засобів захисту інформації.

Інформація, що є власністю інших суб’єктів, може опрацьовуватися 
в зазначених АС на розсуд власника інформації. Власник інформації 
може звернутися в органи сертифікації з клопотанням про проведення 
аналізу можливостей АС з належного захисту його інформації й одер-
жанні відповідних консультацій.

Стаття 13. Політика в області захисту інформації
Політика в області захисту інформації в АС визначається Верхо-

вною Радою України.
Стаття 14. Державне керування захистом інформації в АС
Уповноважений Кабінетом Міністрів України орган здійснює ке-

рування захистом інформації шляхом:
ü проведення єдиної технічної політики щодо захисту інформації;
ü розроблення концепції, вимог, нормативно-технічних документів 

і науково-методичних рекомендацій із захисту інформації в АС;
ü ствердження порядку організації, функціонування і контролю 

за виконанням мір, спрямованих на захист опрацьованої в АС інфор-
мації, що є власністю держави, а також рекомендацій щодо захисту 
інформації власності юридичних і фізичних осіб;
ü організації іспитів і сертифікації засобів захисту інформації в АС, 

у якій здійснюється опрацювання інформації, що є власністю держави;
ü створення відповідних структур для захисту інформації в АС;
ü проведення атестації сертифікаційних (іспитових) органів, цен-

трів і лабораторій, видача ліцензії на право проведення сервісних робіт 
в області захисту інформації в АС;
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ü здійснення контролю захищеності опрацьованої в АС інформації, 
що є власністю держави;
ü визначення порядку доступу осіб і організацій, закордонних 

держав до інформації в АС, що є власністю держави, або до інформації 
власності фізичних і юридичних осіб, щодо поширення і використання 
якої державою встановлені обмеження.

Міністерства, відомства й інші центральні органи державної влади 
забезпечують рішення питань захисту інформації в АС у межах своїх 
повноважень.

Стаття 15. Служби захисту інформації в АС
У державних заснуваннях і організаціях можуть створюватися під-

розділи, служби, що організують роботу, пов’язану з захистом інформа-
ції, підтримкою рівня захисту інформації в АС, і відповідають за ефек-
тивність захисту інформації відповідно до вимог дійсного Закону.

Стаття 20. Забезпечення інформаційних прав України
Фізичні і юридичні особи в Україні на підставі Закону України “Про 

інформацію” можуть встановлювати взаємозв’язок з АС інших держав 
із метою опрацювання, обміну, продажі, покупки відкритої інформації. 
Такі взаємозв’язки повинні виключати можливість несанкціонованого 
доступу з боку інших держав або їхніх представників резидентів Укра-
їни або осіб без громадянства до інформації, наявної в АС України, 
незалежно від форм власності і підпорядкування, у відношенні якої 
установлені вимоги нерозповсюдження її за межі України без спеці-
ального дозволу.

Іноземні держави, іноземні фізичні і юридичні особи можуть висту-
пати власниками АС в Україні, власниками інформації, що поширюється 
й опрацьовується в АС України, або заснувати спільні з українськими 
юридичними і фізичними особами підприємства з метою створення 
АС України, обміну інформацією між АС України й АС інших держав. 
Окремі види такої діяльності здійснюються на підставі спеціального 
дозволу (ліцензії), що видається уповноваженим на це органом.

6 . 6 .  М е т о д и  і  с п о с о б и  з а х и с т у 
і н ф о р м а ц і ї

Створення систем інформаційної безпеки (СІБ) в ІС і ІТ ґрунтується 
на таких принципах: 
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Системний підхід до побудови системи захисту означає оптимальне 
поєднання взаємозв’язаних організаційних, програмних, апаратних, 
фізичних та інших властивостей, підтверджених практикою створення 
вітчизняних і зарубіжних систем захисту і вживаних на всіх етапах 
технологічного циклу оброблення інформації. 

Принцип безперервного розвитку системи є одним з основополож-
них для комп’ютерних інформаційних систем та актуальним для СІБ. 
Способи уникнення загроз інформації в ІТ безперервно вдосконалю-
ються, тому гарантування безпеки ІС не може бути одноразовим актом. 
Це безперервний процес, що полягає у:

• обґрунтуванні та реалізації найбільш раціональних методів, 
способів і шляхів удосконалення СІБ;

• безперервному контролі;
• виявленні її вузьких і слабких місць;
• установленні потенційних каналів просочування інформації;
• визначенні нових способів несанкціонованого доступу. 
Розмежування і мінімізація повноважень з доступу до оброблюваної 

інформації і процедур оброблення – це надання як користувачам, так і 
працівникам ІС мінімуму певних повноважень, достатніх для виконання 
ними своїх службових обов’язків. 

Повнота контролю і реєстрації спроб несанкціонованого доступу 
означає необхідність точно встановлювати ідентичність кожного користу-
вача і протоколювання його дій для проведення можливого розслідуван-
ня, а також неможливість здійснювати будь-яку операцію з оброблення 
інформації в ІТ без її попередньої реєстрації. 

Забезпечення надійності системи захисту полягає в неможливості 
зниження рівня надійності у разі виникнення в системі збоїв, відмов, 
навмисних дій зломлювача або ненавмисних помилок користувачів та 
обслуговуючого персоналу. 

Забезпечення контролю за функціонуванням системи захисту – це 
створення засобів і методів контролю працездатності механізмів захисту. 

Забезпечення економічної доцільності використання системи за-
хисту, що виражається в перевищенні можливого збитку ІС і ІТ від 
реалізації загроз над вартістю розроблення й експлуатації СІБ. 

Система інформаційної безпеки повинна мати певні види власного 
програмного забезпечення, спираючись на які вона буде здатна вико-
нувати свою цільову функцію. 

6.6. мЕтоди і способи захисту інФормаЦії
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1.  Правове забезпечення – сукупність законодавчих актів, 
нормативно-правових документів, положень, інструкцій, вимоги 
яких є обов’язковими в рамках сфери їх діяльності в системі за-
хисту інформації. 

2.  Організаційне забезпечення – гарантування інформаційної без-
пеки певними структурними одиницями.

3.  Інформаційне забезпечення – відомості, показники, параметри, 
що є підставою для вирішення завдань, які забезпечують функ-
ціонування СІБ (показники доступу, обліку, зберігання, різні 
розрахункові завдання, пов’язані з діяльністю служби безпеки). 

4.  Технічне (апаратне) забезпечення – передбачає широке викорис-
тання технічних засобів для захисту інформації та забезпечення 
діяльності СІБ. 

5.  Програмне забезпечення – різні інформаційні, облікові, статис-
тичні й розрахункові програми, що забезпечують оцінювання 
наявності й небезпеки різних каналів витоку інформації та спо-
собів несанкціонованого доступу до неї. 

6.  Математичне забезпечення – математичні методи, які вико-
ристовують для різних розрахунків, пов’язаних з оцінюванням 
небезпеки технічних засобів, які мають зловмисники, сфер і 
норм необхідного захисту. 

7.  Лінгвістичне забезпечення – сукупність спеціальних мовних за-
собів спілкування фахівців і користувачів у сфері гарантування 
інформаційної безпеки. 

8.  Нормативно-методичне забезпечення містить:
• норми і регламенти діяльності органів, служб, засобів, що 

реалізовують функції захисту інформації; 
• різні методики, що забезпечують діяльність користувачів 

при виконанні своєї роботи за жорстких вимог дотримання 
конфіденційності. 

Нормативно-методичне забезпечення дотичне з правовим. 
Нині провідну роль відіграють організаційні заходи захисту інформації. 

Тому виникає питання щодо організації служби безпеки. 
Реалізація політики безпеки потребує налаштування засобів захисту, 

управління системою захисту і здійснення контролю функціонування ІС. 
Завдання управління і контролю зазвичай вирішуються адміністративною 
групою, склад і розмір якої залежать від конкретних умов. Часто така група 
працює у складі: адміністратор безпеки, менеджер безпеки та оператори. 
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У найбільшій мережі світу Інтернет атаки на комп’ютерні системи 
особливо актуальні, вони не знають державних кордонів, не враховують 
расових чи соціальних відмінностей. Відбувається постійна боротьба 
інтелекту, а також організованості системних адміністраторів і вина-
хідливості хакерів. 

Розроблена корпорацією Microsoft операційна система Windows NT 
як основа ІС набуває дедалі більшого поширення. І звичайно, хакери 
всього світу приділяють їй пильну увагу. 

Чим більший і сучасніший спосіб отримання інформації, тим біль-
ший ризик збереження її конфіденційності. У такому сенсі неабияке 
значення має захист інформації під час одержання її через Інтернет. За 
даними CERT Coordination Center, у 1995 р. було зареєстровано 2421 ви-
падок зломів локальних мереж і серверів. За результатами опитування, 
проведеного Computer Security Institute (CSI), з 1991 р. серед 500 най-
більших організацій, компаній та університетів кількість незаконних 
вторгнень зросла на 48,9 %, а втрати від цих атак оцінюються в $66 млн. 
У звязку з такими колосальними втратами виникає проблема якісного 
та надійного захисту інформації на будь-якому рівні суспільного життя.

Одним із найбільш використовуваних механізмів захисту від хаке-
рів є міжмережеві екрани – брендмауери (firewalls). Проте зауважимо, 
що внаслідок непрофесіоналізму частини адміністраторів і вад деяких 
типів брендмауерів понад 30% зломів відбувається після установки 
захисних систем. Така ситуація в захисті інформації є проблемою не 
лише європейських країн. Україна в цій ситуації теж не виняток, вона 
впевнено доганяє інші країни за кількістю зломів серверів і локальних 
мереж та завданими ними збитками. 

Незважаючи на нібито правовий “хаос”, будь-яка діяльність, 
пов’язана з розробленням, продажем і використанням засобів захисту 
інформації, регулюється безліччю законодавчих і нормативних докумен-
тів, а всі використовувані системи підлягають обов’язковій сертифікації. 

Нині питанням безпеки даних у розподілених комп’ютерних сис-
темах приділяється велика увага. Розроблено безліч засобів для гаран-
тування інформаційної безпеки, що призначені для використання на 
різних комп’ютерах з різними ОС. Одним із напрямів є міжмережеві 
екрани (firewalls), які контролюють доступ до інформації користувачів 
зовнішніх мереж. 

Проблема міжмережевого екранування формулюється так: можлива 
наявність двох і більше інформаційних систем. Екран (firewall) – це 
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засіб розмежування доступу клієнтів з однієї із багатьох систем до 
інформації, що зберігається на серверах в інших системах (рис. 6. 13). 

ЕкранІнформаційна  
система А

Інформаційна  
система Б

Рис. 6.13. Міжмережеве екранування

Екран виконує свої функції, контролюючи всі інформаційні пото-
ки між цими двома множинами інформаційних систем, працюючи як 
“інформаційна мембрана”. У цьому сенсі його можна уявити як набір 
фільтрів, що аналізують інформацію, яка проходить через них, і на осно-
ві закладених у них алгоритмів приймають рішення щодо пропуску цієї 
інформації, затримання чи відмови в пересиланні. Крім того, ця система 
може реєструвати події, позв’язані із процесами розмежування досту-
пу. Зокрема, фіксувати всі “незаконні” спроби доступу до інформації і 
додатково повідомляти про ситуації, які потребують негайної реакції.

Зазвичай такі системи роблять несиметричними. Для екранів ви-
значають поняття “усередині” і “зовні”, і завдання екрана полягає в 
захисті внутрішньої мережі від “потенційно ворожого” зовнішнього 
оточення. Найважливішим прикладом потенційно ворожої зовнішньої 
мережі є Інтернет. 

Проблеми, які виникають під час побудови систем, що екранують, 
залежать не лише від безпечного підключення до Інтернет, а й від 
розмежування доступу усередині корпоративної мережі організації 
(рис. 6.14). 

Класичним прикладом викладених вище принципів є програмний 
комплекс Solstice FireWall-1 компанії Sun Microsystems. Цей пакет нео-
дноразово мав нагороди на виставках і конкурсах. Він має позитивні 
особливості, що виокремлюють його серед продуктів аналогічного 
призначення. 

Центральним для системи FireWall-1 є модуль керування всім комп-
лексом. З цим модулем працює адміністратор безпеки мережі. Слід 
зазначити, що продуманість і зручність графічного інтерфейсу модуля 
керування відзначалася в багатьох незалежних оглядах продуктів цього 
класу. 

Адміністратор безпеки мережі для конфігурації комплексу 
FireWall-1 виконує такі дії: 
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Проблеми екрануючих систем

Гарантування безпеки внутрішньої мережі і повний контроль над зовнішні-
ми підключеннями й сеансами зв’язку

Система, що екранує, повинна мати впливові і гнучкі засоби керування для 
простого і повного впровадження політики безпеки організації та забезпе-
чення простої реконфігурації системи у разі зміни структури мережі

Система, що екранує, має працювати непомітно для користувачів локальної 
мережі і не перешкоджати виконанню ними легальних дій

Система, що екранує, має працювати ефективно і встигати обробляти весь 
вхідний і вихідний трафік у «пікових» режимах. Це потрібно для того, щоб 
firewall не можна було «закидати» великою кількістю викликів, які б при-
звели до порушення її роботи

Система гарантування безпеки має бути надійно захищена від будь-яких 
несанкціонованих впливів, оскільки вона є ключем до конфіденційної 
інформації організації

Система гарантування безпеки має бути надійно захищена від будь-яких не-
сподіванок. Якщо в організації є кілька зовнішніх підключень, в тому числі 
й у відокремлених філіях, система керування екранами має централізовано 
забезпечувати проведення єдиної політики безпеки санкціонованих впливів, 
оскільки вона є ключем до конфіденційної інформації організації

Система Firewall має містити засоби авторизації доступу користувачів через 
зовнішні підключення для розпізнавання та забезпечення інформацією пра-
цівників, які перебувають у відрядженнях

Рис. 6.14. Проблеми екрануючих систем

• визначає об’єкти, що беруть участь у процесі оброблення ін-
формації; 

• описує мережеві протоколи і сервіси, з якими будуть працювати; 
• описує політику розмежування доступу за прийнятою терміно-

логією, яка компілюється у спеціальну форму блоком керування 
і передається для виконання у модулі фільтрації. 

Модулі фільтрації можуть бути розміщені:
• на комп’ютерах;
• на шлюзах виділених серверів;
• в маршрутизаторах. 
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Нині підтримуються такі два типи маршрутизаторів: Cisco IOS 9.x, 
10.x, а також BayNetworks (Wellfleet) OS v.8. 

Модулі фільтрації переглядають усі пакети, що надходять на ме-
режеві інтерфейси, залежно від заданих правил їх пропускають чи 
відкидають з відповідним записом у реєстраційному журналі. Слід 
зазначити, що ці модулі, працюючи безпосередньо з драйверами мере-
жевих інтерфейсів, обробляють увесь потік даних, розміщуючи повну 
інформацію про передані пакети. 

Процес практичної реалізації політики безпеки компанії за допомогою 
програмного пакета FireWall-1 має такий вигляд (рис. 6.15).

Для реалізації політики комп’ютерної безпеки треба дотримувати 
таких правил:

• із локальних мереж підрозділів, можливо виокремлених, до-
зволяється зв’язок з будь-якою локальною мережею органі-зації 
після аутентифікації, наприклад, за UNIX-паролем; 

• усім забороняється доступ до мережі фінансового департаменту, 
за винятком генерального директора і директора цього депар-
таменту; 

Прийняття політики комп’ютерної безпеки

Створення системи правил доступу

Розподіл листів 
доступу маршрути-

заторів

Фільтрація на 
маршрутизаторах

Компіляція сценаріїв

Розподіл виконува-
них кодів

Фільтрація на шлю-
зах і серверах

Рєестрація подій і 
загроз
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 Рис. 6.15. Реалізація політики безпеки FireWall

• з Інтернет дозволяється тільки відправляти й одержувати по-
шту. Про всі інші спроби зв’язку потрібно робити докладний 
запис.
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Після завантаження правил FireWall-1 для кожного пакета, передано-
го по мережі, послідовно переглядає список правил щодо перебування 
елемента, який відповідає поточному випадку. 

Важливим є захист системи, на якій розміщений адміністративно-
конфігураційний модуль FireWall-1. Рекомендується заборонити засо-
бами FireWall-1 усі види доступу до цієї машини чи принаймні суворо 
обмежити список користувачів, яким це дозволено, а також ужити за-
ходів щодо фізичного обмеження доступу і щодо захисту звичайними 
засобами ОС UNIX. 

У процесі реалізації політики безпеки треба пам’ятати, що у разі 
зміни первісної конфігурації мережі змінюється і політика безпеки. 

У разі встановлення в організації кількох загальнодоступних сер-
верів для надання інформаційних послуг, наприклад, серверів World 
Wide Web, FTP та ін., для них виокремлюють власну мережу, що має 
вихід в Інтернет через шлюз, оскільки такі системи відособлені від 
роботи всієї мережі організації (рис. 6.16). 

Така ситуація є типовою у разі зміни конфігурації FireWall-1. Зви-
чайно, для цього потрібно змінити кілька рядків у наборі правил до-
ступу, що, безсумнівно, ілюструє силу засобів конфігурації і загальну 
продуманість архітектури FireWall-1.

Шлюз Маршрутизатор ІнтернетВнутрішня ме-
режа компанії

Mail, FTP 
сервер

www 
сервер

Рис. 6.16. Схема шлюзу Інтернет
 

Solstice FireWall-1 дає змогу адміністратору установити різні режи-
ми роботи з інтерактивними серверами FTP і telnet для різних корис-
тувачів і груп їх. За встановленого режиму аутентифікації FireWall-1 
замінюють стандартні FTP і telnet-засоби UNIX на свої власні, розміщу-
ючи їх на шлюзі, закритому за допомогою модулів фільтрації пакетів. 
Користувач, який хоче почати інтерактивну сесію по FTP чи telnet (це 
має бути користувач, що має спеціальний дозвіл), може зробити це 
тільки через вхід на такий шлюз, де і виконується вся процедура аутен-
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тифікації. Вона задається за опису користувачів чи груп користувачів 
і може бути проведена такими способами: 

• Unix-пароль; 
• програма S/Key генерації одноразових паролів; 
• картки SecurID з апаратною генерацією одноразових паролів. 
Для реалізації ефективної політики безпеки потрібні гнучкі алгорит-

ми фільтрації UDP-пакетів та динамічне екранування. UDP-протоколи, 
що належать до набору TCP/IP, є особливою проблемою гарантування 
безпеки. З одного боку, на їх основі створено безліч додатків, з друго-
го – всі вони є протоколами “без стану”, завдяки чому не виникають 
розходження між запитом і відповіддю, що надходить до мережі, за-
хищеної ззовні. 

Пакет FireWall-1 вирішує цю проблему створенням контексту 
з’єднань поверх UDP-сесій, запам’ятовуючи параметри запитів. Про-
пускаються назад тільки відповіді зовнішніх серверів на надіслані за-
пити, що однозначно відрізняються від будь-яких інших UDP-пакетів 
(незаконних запитів), оскільки їх параметри зберігаються в пам’яті 
FireWall-1. Зазначимо, що така можливість є в деяких програмах екра-
нування, розповсюджуваних у даний момент. 

Подібні механізми задіюються для додатків, що використовують 
RPC, і для FTP-сеансів. Тут виникають аналогічні проблеми, пов’язані 
з динамічним виділенням портів для сеансів зв’язку, що FireWall-1 
відстежує аналогічно, запам’ятовуючи потрібну інформацію під час 
запитів на такі сеанси і забезпечуючи тільки “законний” обмін даними. 

Ці можливості пакета Solstice FireWall-1 різко виділяють його серед 
інших міжмережевих екранів. Уперше проблема гарантування безпеки ви-
рішена для усіх без винятку сервісів і протоколів, що існують в Інтернет. 

Для запобігання загрозам інформаційній безпеці та їх усунення ви-
користовують правові, програмно-технічні та організаційно-економічні 
методи.

Правові методи передбачають розроблення комплексу нормативно-
правових актів і положень, що регламентують інформаційні відносини 
в суспільстві, керівних і нормативно-методичних документів щодо 
гарантування інформаційної безпеки. 

Програмно-технічні методи – це сукупність засобів: 
• запобігання витоку інформації;
• усунення можливості несанкціонованого доступу до інфор-

мації; 
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• запобігання впливам, які призводять до знищення, руйнування, 
переключення інформації, або збоям чи відмовам у функціону-
ванні засобів інформатизації; 

• виявлення вмонтованих пристроїв;
• запобігання перехопленню інформації технічними засобами; 
• використання криптографічних засобів захисту інформації під 

час передачі каналами зв’язку.
Організаційно-економічні методи передбачають:
• формування і забезпечення функціонування систем захисту 

секретної і конфіденційної інформації;
• сертифікацію цих систем відповідно до вимог інформаційної 

безпеки;
• ліцензування діяльності у сфері інформаційної безпеки;
• стандартизацію способів і засобів захисту інформації;
• контроль за діями персоналу в захищених інформаційних сис-

темах.
Важливими для запобігання інформаційним загрозам є мотивація, 

економічне стимулювання і психологічна підтримка діяльності персо-
налу, який забезпечує інформаційну безпеку.

Методи і засоби забезпечення безпеки інформації: Перешко-
да – метод фізичного втручання на шляху зловмисника до захищеної 
інформації (до документів, апаратури, носіїв інформації тощо). 

Управління доступом – методи захисту інформації регулюванням 
всіх ресурсів ІС і ІТ. Ці методи протистоять можливим способам не-
санкціонованого доступу до інформації. Управління доступом виконує 
такі функції захисту: 

• ідентифікацію користувачів, персоналу й ресурсів системи (за-
кріплення за кожним об’єктом персонального іденти-фікатора); 

• пізнання (визначення достовірності) об’єкта або суб’єкта за 
пред’явленим ним ідентифікатором; 

• перевірка повноважень (перевірка відповідності дня тижня, часу 
доби запрошуваних ресурсів і процедур у межах установленого 
регламенту); 

• дозвіл і створення умов роботи в межах установленого регла-
менту; 

• реєстрація звернень до конфіденційних ресурсів; 
• реагування (сигналізація, відключення, затримка робіт, відмова 

в запиті) у разі спроб несанкціонованих дій. 
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Механізми шифрування – криптографічне закриття інформації. 
Цей метод захисту дедалі ширше застосовується під час опрацювання 
та при зберіганні інформації на магнітних носіях. У разі передавання 
інформації каналами зв’язку великої протяжності цей метод є єдино 
надійним. 

Протидія атакам шкідливих програм припускає комплекс різних 
організаційних заходів і використання антивірусних програм. Мета 
протидії атакам:

• зменшення вірогідності інфікування АІС;
• виявлення фактів зараження системи; 
• зменшення наслідків інформаційних інфекцій;
• локалізація або знищення вірусів;
• відновлення пошкодженої інформації в ІС. 
Регламентація – створення таких умов автоматизованого опрацю-

вання, зберігання і передавання інформації, що підлягає захисту, за 
яких норми і стандарти захисту найбільш ефективні. 

Примус – метод захисту, за якого користувачі і персонал ІС змушені 
дотримуватися правил опрацювання, передавання і використання кон-
фіденційної інформації через загрозу матеріальної, адміністративної 
або кримінальної відповідальності. 

Спонука – метод захисту, що спонукає користувачів і персонал ІС не 
порушувати встановлених порядків за рахунок дотримання моральних 
і етичних норм, що склалися. 

Усю сукупність технічних засобів поділяють на апаратні й фізичні. 
Крім того є програмні та організаційні, правові й морально-етичні 
засоби. 

Апаратні засоби – пристрої, які вбудовують безпосередньо в обчис-
лювальну техніку, або пристрої, котрі з’єднують із нею за стандартним 
інтерфейсом. 

Фізичні засоби – це різні інженерні пристрої і споруди, що перешко-
джають фізичному проникненню зловмисників на об’єкти захисту і здій-
снюють захист персоналу (особисті засоби безпеки), матеріальних засобів 
і фінансів, інформації від протиправних дій (замки на дверях, грати на 
вікнах, засоби електронної охоронної сигналізації). 

Програмні засоби – спеціальні програми і програмні комплекси, 
призначені для захисту інформації в ІС. 

Із засобів ПЗ системи захисту варто виділити ще програмні засоби, 
що реалізовують механізми шифрування (криптографії). 
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Організаційні засоби здійснюють регламентацію виробничої діяль-
ності в ІС і взаємин виконавців на нормативно-правовій основі так, що 
розголошування, витік і несанкціонований доступ до конфіденційної 
інформації стають неможливими або досить складними за рахунок про-
ведення організаційних заходів. Комплекс цих заходів реалізує група 
інформаційної безпеки, але має бути під контролем першого керівника. 

Законодавчі засоби захисту визначаються законодавчими актами 
країни, якими регламентуються правила користування, опрацювання 
і передавання інформації обмеженого доступу і встановлюють заходи 
відповідальності за порушення цих правил. 

Морально-етичні засоби захисту – різні норми поведінки, які тра-
диційно склалися раніше, формуються у спосіб розповсюдження ІС 
і ІТ в країні і світі або спеціально розробляються. Вони можуть бути 
неписані (чесність) або оформлені в якесь зведення (статут) правил 
чи розпоряджень. Ці норми зазвичай не є законодавчо затвердженими, 
але оскільки їх недотримання призводить до падіння престижу орга-
нізації, вони вважаються обов’язковими для виконання. Характерним 
прикладом таких розпоряджень є Кодекс професійної поведінки членів 
Асоціації користувачів ЕОМ США, Кодекс честі аудиторів. 

Ні для кого не секрет, що інформація коштує дорого, а іноді навіть 
занадто дорого. Існує багато методів негласного зняття інформації: 

• акустичний контроль приміщення; 
• прослуховування телефонних ліній; 
• перехоплення комп’ютерної інформації; 
• приховане фото- та відеознімання; 
• візуальний нагляд; 
• підкуп працівників; 
• підкуп родичів працівників; 
• приймання паразитних електромагнітних випромінювань. 
Акустичний контроль приміщення можливий за допомогою: мікро-

фона, з виведенням сигналу по кабелю; диктофона; стетоскопа; радіомі-
крофона; телефонної лінії; лазерного зняття інформації з віконного скла. 

Спеціальні мікрофони мають дуже маленькі розміри. Інформація із 
мікрофона передається по кабелю в сусідню кімнату, де виконується 
її запис. Вузькоспрямований мікрофон дає змогу прослуховувати на 
відстані до кілометра. 

Професійні цифрові диктофони, незважаючи на маленькі розміри, 
дають змогу безперервно записувати до 20 год розмов. Якщо викорис-
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тати функцію акустопуску (запис здійснюється лише тоді, коли хтось 
говорить), то залишений диктофон може записувати інформацію дуже 
довго. Останнім часом диктофони вмонтовують у предмети побуту. 

Стетоскоп – прилад, що дає можливість прослуховувати крізь 
товсті стіни (до 1 м). 

Радіомікрофон – основний пристрій для негласного отримання ін-
формації. Залишений один раз в офісі “жучок” буде роками передавати 
акустичну інформацію радіоканалам. Розміри цих “жучків” залежать 
від розміру блоку живлення. Якщо “жучок” живиться від стороннього 
джерела (наприклад, від телефонної лінії), то він зовсім непомітний. 

Телефонну лінію використовують не лише для прослуховування 
телефонних розмов, а й для прослуховування офісу (при цьому трубка 
лежить на телефонному апараті). Для цього використовують мікро-
фонний ефект, високочастотне нав’язування, системи “теле-монітор”, 
“телефонне вухо” та ін. Деякі системи дають змогу прослуховувати 
будь-яке приміщення, через котре проходить телефонний кабель, на-
віть з іншої держави. 

За допомогою спеціального лазера можна прослуховувати офіс 
через зачинене вікно з відстані до кілометра. 

Розвиток нових інформаційних технологій і загальна комп’юте-
ризація зробили інформаційну безпеку обов’язковою і однією з ха-
рактеристик ІС.

Існує досить розповсюджений клас систем опрацювання інформа-
ції, при розробленні яких чинник безпеки відіграє першочергову роль, 
зокрема банківські інформаційні системи.

Безпека ІС – це захищеність системи від випадкового або навмис-
ного втручання в нормальний процес її функціонування, від спроб 
розкрадання (несанкціонованого отримання) інформації, модифікації 
або фізичного руйнування її компонентів. Тобто це здатність протидіяти 
різним протизаконним діям на ІС.

Загроза безпеці інформації – події або дії, які можуть призвести до 
спотворення, несанкціонованого використання чи руйнування інфор-
маційних ресурсів керованої системи, а також програмних і апаратних 
засобів.

Зняти інформацію з комп’ютера можна за допомогою: “хакерського” 
мистецтва; прихованої камери; спеціального радіоприймача, який при-
ймає паразитичні випромінювання комп’ютера (як правило – монітора) 
із наступним детектуванням корисної інформації. 
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Багато хто вважає, що в рівній гладенькій стіні кімнати з євро-
ремонтом неможливо сховати відеокамеру так, щоб її ніхто не побачив. 
Насправді це можливо. 

Будь-яка побутова техніка має побічні електромагнітні випро-
мінювання, які можуть бути промодульовані акустичним сигналом 
(голосом людини). 

Модель пошуку пристроїв зняття інформації спецслужбою подано 
на рис. 6.17. 

Існує безліч методів боротьби із несанкціонованим зняттям інфор-
мації. Але найважче боротися із новими, нестандартними методами 
зняття інформації. Зокрема, дуже важко звичайними методами знайти 
напівактивний мікрофон, котрий працює через резонатор з вібрато-
ром, без джерела живлення, що налаштований на частоту зовнішнього 
джерела електромагнітного випромінювання (наприклад, паразитне 
випромінювання розташованого недалеко заводу). Під дією зовніш-
нього поля в резонаторі виникає електрорушійна сила, що є джерелом 
випромінювання вібратора. Останній під дією акустичного сигналу 
коливається, тим самим модулюючи випромінюваний сигнал. Склад-
ність виявлення радіомікрофона полягає в тому, що для цього потрібне 
зовнішнє випромінювання з частотою резонатора. Адже цей радіомі-
крофон може бути виконаний у вигляді звичайної побутової речі, котра 
не має жодного радіоелемента.

 Карту зайнятості радіоефіру складають як у разі ввімкнутих, так 
і вимкнутих електроприладів, як за опущеної, так і за піднятої теле-
фонної трубки. 

Для захисту інформації можна встановити спеціальне обладнання, 
зокрема: 

1. Для захисту телефонних ліній використовуються: 
• аналізатори телефонних ліній; 
• прилади активного захисту; 
• скремблери; 
• фільтри; 
• випалювачі засобів зняття; 
• універсальні прилади.

2. Для захисту від радіозакладок використовують джерела радіо-
шуму.

3. Для захисту від диктофонів: 
• детектори диктофонів; 

6.6. мЕтоди і способи захисту інФормаЦії
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Модель пошуку пристроїв зняття інформації

Вивчення оперативної обстановки біля об’єкта

визначення найбільш імовірних місць розміщення заклад-
них пристроїв, ретрансляторів, пультів контролю

фіксація підозрілих людей, машин, пристроїв, предметів

Перевірка радіоефіру за межами приміщення

розміщення пункту контролю радіоефіру

складання карти зайнятості радіоефіру

визначення та відокремлення частот радіостанцій

проведення статистичного аналізу підозрілих частот

Перевірка радіоефіру в приміщенні

перенесення пункту контролю радіоефіру в приміщення

складання нової карти зайнятості радіоефіру

порівняння та аналіз усіх карток зайнятості радіоефіру

Візуальне обстеження всіх меблів та інших предметів

Перевірка стін приміщення радіолокатором

Перевірка електротехніки

за потреби розбирають апаратуру

у разі виявлення паразитних випромінювань вми-
кають джерело акустичного звука і перевіряють ці 
випромінювання на наявність модуляції

перевірка поля індикатором та частотоміром

Перевірка ліній – телефонної, електричної

у розрив лінії вмикають резистор

за допомогою обладнання аналізують на-
явність сигналу на резисторі

аналіз проводять на частотах до 30 МГц

Рис. 6.17. Модель пошуку пристроїв зняття інформації спецслужбою
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• прилади, що дистанційно стирають запис із касетних дик-
тофонів.

4. Для захисту від лазерного перехоплення інформації з віконного 
скла використовують вібратор скла.

5. Для захисту від передачі інформації через лінію: 
• фільтри; 
• джерела шуму з діапазоном частот 50 – 300кГц.

До додаткових заходів належать: 
• демонтаж усіх недіючих електричних кабелів; 
• установлення в мережі водо- й теплопостачання діелектричних 

муфт; 
• контроль оперативної обстановки біля офісу: охорона, вста-

новлення камер. 

6 . 7 .  В а ж л и в і с т ь  і  с к л а д н і с т ь  п р о б л е м и 
і н ф о р м а ц і й н о ї  б е з п е к и 

Інформаційна безпека є одним з найважливіших аспектів інтеграль-
ної безпеки, на якому б рівні ми не розглядали останню – національ-
ному, галузевому, корпоративному або персональному.

Для ілюстрації цього положення обмежимося декількома прикла-
дами з нормативних актів та ЗМІ (за матеріалами Інтернет):

• Згідно з Законом України “Про Концепцію Національної про-
грами інформатизації” від 4 лютого 1998 року інформаційна без-
пека виступає невід’ємною частиною політичної, економічної, 
оборонної та інших складових національної безпеки. Об’єктами 
інформаційної безпеки вважаються інформаційні ресурси, кана-
ли інформаційного обміну та телекомунікації, механізми забез-
печення функціонування телекомунікаційних систем і мереж та 
інші елементи інформаційної інфраструктури країни.

• У Законі України “Про основи національної безпеки України” 
поняття “інформаційна безпека” не знаходить надто широкого 
розкриття, лише перераховуються загрози та напрями державної 
політики у вищезазначеній сфері.

• У Доктрині інформаційної безпеки Російської Федерації (термін 
“інформаційна безпека” використовується в широкому сенсі) 
захист від несанкціонованого доступу до інформаційних ресур-

6.7. важливість і складність проблЕми інФормаЦійної бЕзпЕки
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сів, забезпечення безпеки інформаційних і телекомунікаційних 
систем виділені як важливі складові національних інтересів РФ 
в інформаційній сфері.

• Згідно розпорядження президента США Клінтона (від 15 липня 
1996 року, номер 13010) була створена Комісія із захисту критич-
но важливої інфраструктури як від фізичних нападів, так і від 
атак, виконаних за допомогою інформаційної зброї. На початку 
жовтня 1997 року при підготовці доповіді президентові голова 
вищезазначеної комісії Роберт Марш заявив, що в даний час ні 
уряд, ні приватний сектор не мають в своєму розпорядженні 
засобів захисту від комп'ютерних атак, здатних вивести з ладу 
комунікаційні мережі і мережі енергопостачання.

• Американський ракетний крейсер “Йорктаун” був вимушений 
повернутися в порт із-за численних проблем з програмним за-
безпеченням, що функціонувало на платформі Windows NT 4.0 
(Government Computer News, липень 1998). Таким виявився 
побічний ефект програми ВМФ США з максимально широкого 
використання комерційного програмного забезпечення з метою 
зниження вартості військової техніки.

• Заступник начальника управління з економічних злочинів Мі-
ністерства внутрішніх справ Росії повідомив, що російські ха-
кери з 1994 по 1996 рік зробили майже 500 спроб проникнення 
в комп'ютерну мережу Центрального банку Росії. У 1995 році 
ними було викрадено 250 мільярдів рублів (ІТАР-ТАРС, AP, 
17 вересня 1996 року).

• Як повідомив журнал Internet Week від 23 березня 1998 року, 
втрати найбільших компаній, викликані комп’ютерними втор-
гненнями, продовжують збільшуватися, не дивлячись на зрос-
тання витрат на засоби забезпечення безпеки. Згідно з результа-
тами сумісного дослідження Інституту інформаційної безпеки 
і ФБР, в 1997 році збиток від комп’ютерних злочинів досяг 
136 мільйонів доларів, що на 36 % більше, ніж в 1996 році. Ко-
жен комп’ютерний злочин наносить збиток приблизно в 200 ти-
сяч доларів.

Під час аналізу проблематики, пов'язаної з інформаційною без-
пекою, необхідно зважати на специфіку даного аспекту безпеки, яка 
полягає в тому, що інформаційна безпека є складовою частиною ін-
формаційних технологій, – сфери, яка розвивається безпрецедентно 
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високими темпами. Тут важливі не стільки окремі рішення (закони, 
навчальні курси, програмно-технічні продукти), які виконані на сучас-
ному рівні, скільки механізми генерації нових рішень, що дозволяють 
дотримати високого темпу технічного прогресу.

На жаль, сучасна технологія програмування не дозволяє створювати 
безпомилкові програми, що не сприяє швидкому розвитку засобів за-
безпечення інформаційної безпеки. Слід виходити з того, що необхідно 
конструювати надійні системи (в сенсі інформаційної безпеки) із за-
лученням ненадійних компонентів (програм). В принципі, це можливо, 
але вимагає дотримання певних архітектурних принципів і контролю 
стану захищеності на всьому протязі життєвого циклу ІС.

Наведемо ще декілька цифр. У березні 1999 року був опублікова-
ний черговий річний звіт “Комп'ютерна злочинність і безпека-1999: 
проблеми і тенденції” (Issues and Trends: 1999 CSI/FBI Computer Crime 
and Security Survey). У звіті наголошується на різке зростання числа 
звернень в правоохоронні органи з приводу комп’ютерних злочинів 
(32 % з числа опитаних); 30 % респондентів повідомили про те, що 
їх інформаційні системи були зламані зовнішніми зловмисниками; 
атакам через Internet піддавалися 57 % опитаних; у 55 % випадках 
наголошувалися порушення з боку власних співробітників. Цікаво, 
що 33 % респондентів на питання чи “було зламано ваші Web-сервери 
і системи електронної комерції за останніх 12 місяців?” відповіли 
“не знаю”.

У аналогічному звіті, опублікованому в квітні 2002 року, цифри 
змінилися, але тенденція залишилася попередньою: 90 % респондентів 
(переважно з крупних компаній і урядових структур) повідомили, що 
за останніх 12 місяців в їх організаціях мали місце порушення інформа-
ційної безпеки; 80 % констатували фінансові втрати від цих порушень; 
44 % (223 респонденти) змогли і/або захотіли оцінити втрати кількіс-
но, загальна сума склала більше 455 млн доларів США. Найбільшого 
збитку завдали крадіжки і фальсифікації (більше 170 і 115 млн доларів 
США відповідно).

Такі ж тривожні результати містяться в огляді Information Week, 
опублікованому 12 липня 1999 року. Лише 22 % респондентів заявили 
про відсутність порушень інформаційної безпеки. Разом з розповсю-
дженням вірусів наголошується на різке зростання числа зовнішніх атак.

Збільшення числа атак – не становить найбільшу неприємність. 
Гірше те, що постійно виявляються нові вразливі місця в про-
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грамному забезпеченні (вище наголошувалося на обмеженості 
сучасної технології програмування) і, як наслідок, з’являються 
нові види атак.

Так, в інформаційному листі Національного центру захисту інф-
раструктури США (National Infrastructure Protection Center, NIPC) 
від 21 липня 1999 року повідомляється, що за період з 3 по 16 липня 
1999 року виявлено дев’ять проблем з програмного забезпечення, 
ризик використання яких оцінюється як середній або високий (за-
гальне число виявлених вразливих місць дорівнює 17). Серед “по-
страждалих” операційних платформ – майже всі різновиди ОС Unix, 
Windows, MACOS, так що ніхто не може відчувати себе спокійно, 
оскільки нові помилки негайно починають активно використовуватися 
зловмисниками.

У таких умовах системи інформаційної безпеки повинні “уміти” 
протистояти різноманітним атакам, як зовнішнім, так і внутрішнім, 
атакам автоматизованим і скоординованим. Інколи напад триває 
долі секунди; деколи пошук вразливих місць ведеться повільно 
і розтягується на години, так що підозріла активність практич-
но непомітна. Метою зловмисників може бути порушення всіх 
складових інформаційної безпеки – доступності, цілісності або 
конфіденційності.

6 . 8 .  О р г а н і з а ц і я  і  ф у н к ц і ї  п і д р о з д і л і в 
т е х н і ч н о г о  з а х и с т у  і н ф о р м а ц і ї

Інформаційна безпека є комплексом, в якому не можна виділити 
важливіші чи менш важливі складові. Її не можна сприймати інакше, 
ніж комплекс.

Інформаційна безпека – багатогранна, багатовимірна сфера діяль-
ності, в якій успіх залежить лише від системного, комплексного підходу.

Спектр інтересів суб’єктів, пов’язаних з використанням інформа-
ційних систем, можна розділити на наступні категорії:

• забезпечення доступності;
• збереження цілісності інформаційних ресурсів;
• забезпечення конфіденційності інформаційних ресурсів;
• збереження цілісності та конфіденційності підтримуючої інф-

раструктури.
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Розглянемо основні принципи інформаційної безпеки, а саме: до-
ступності, цілісності та конфіденційності.

Доступність – це можливість за прийнятний час отримати необ-
хідну інформаційну послугу. Під цілісністю розуміють актуальність і 
несуперечність інформації, її захищеність від руйнування та несанк-
ціонованої деформації. Конфіденційність – це захист від несанкціо-
нованого доступу до інформації.

Інформаційні системи створюються для отримання певних інфор-
маційних послуг. Якщо з тих або інших причин надати ці послуги ко-
ристувачам стає неможливо, то такий факт завдає збитку всім суб’єктам 
інформаційних стосунків. Тому, вважаємо, що доступність – це най-
важливіший елемент інформаційної безпеки.

Особливо яскраво провідна роль доступності виявляється в різного 
роду системах управління – виробництвом, транспортом; так напри-
клад, значні негативні наслідки – і матеріальні, і моральні – може мати 
тривала недоступність інформаційних послуг, якими користується 
велика кількість людей (продаж залізничних і авіаквитків, банківські 
послуги та інше).

Цілісність можна поділити на статичну і динамічну. Статична 
цілісність – це незмінність інформаційних об’єктів, динамічна – корек-
тне виконання складних дій (транзакцій). Засоби контролю динамічної 
цілісності застосовуються, зокрема, під час аналізу потоку фінансових 
повідомлень з метою виявлення та попередження крадіжки, переупо-
рядковування або дублювання окремих повідомлень.

Цілісність є наступним із найважливіших аспектів ІБ особливо 
у випадках, коли інформація служить “керівництвом до дії”. Рецептура 
ліків, призначені медичні процедури, набір і характеристики комп-
лектуючих виробів, хід технологічного процесу – все це приклади 
інформації, порушення цілісності якої може призвести до фаталь-
них наслідків. Неприємним є і спотворення офіційної інформації, чи 
то текст закону, чи сторінка Web-сервера певної урядової організації. 
Конфіденційність – це найбільше відпрацьований у державі аспект 
інформаційної безпеки. Практична реалізація заходів із забезпечення 
конфіденційності сучасних інформаційних систем спряжена з по-
доланням серйозних труднощів: 1) інформація про технічні канали 
просочування інформації є закритою, тому більшість користувачів 
позбавлена можливості скласти уявлення про потенційні ризики; 2) 
на шляху призначеної для користувача криптографії як основного за-
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собу забезпечення конфіденційності, виникають численні законодавчі 
перепони і технічні проблеми.

Проаналізувати інтереси різних категорій суб’єктів інформаційних 
стосунків, то майже для всіх, хто реально використовує ІС, на першому 
місці стоїть доступність. Практично не поступається їй за важливістю 
цілісність, адже навіщо отримувати інформаційну послугу, якщо вона 
містить спотворені відомості?

Нарешті, конфіденційні моменти є також у багатьох організацій, 
які прагнуть не розголошувати відомості про штатну чисельність, про 
зарплату співробітників, партнерів та умов договорів, окремих корис-
тувачів тощо.

Загрози інформаційній безпеці – чинник або сукупність чинників, 
що створюють небезпеку функціонуванню й розвитку інформаційного 
простору, інтересам особистості, суспільства, держави. Основним пи-
танням початкового етапу впровадження системи безпеки є призначення 
відповідальних осіб за безпеку і розмежування сфер їх впливу. Системні 
програмісти та адміністратори відносять це завдання до компетенції 
загальної служби безпеки, тоді як остання вважає, що цим питанням 
мають займатися спеціалісти по комп’ютерах. 

Вирішуючи питання розподілу відповідальності за безпеку 
комп’ютерної системи, слід ураховувати такі правила: 

• ніхто, крім керівництва, не може прийняти основоположні рі-
шення в галузі політики комп’ютерної безпеки; 

• ніхто, крім спеціалістів, не зможе забезпечити правильне функ-
ціонування системи безпеки; 

• ніяка зовнішня організація чи група спеціалістів життєво не 
зацікавлені в економічній ефективності заходів безпеки. 

Організаційні заходи безпеки інформаційних систем прямо чи опо-
середковано пов’язані з адміністративним управлінням і належать до 
рішень і дій, які застосовує керівництво для створення таких умов 
експлуатації, які зведуть до мінімуму слабкість захисту. Адміністрація 
здійснює: 

• заходи фізичного захисту комп’ютерних систем; 
• регламентацію технологічних процесів; 
• регламентацію роботи з конфіденційною інформацією; 
• регламентацію процедур резервування; 
• регламентацію внесення змін; 
• регламентацію роботи персоналу й користувачів; 
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• підбір і підготовку персоналу; 
• заходи контролю і спостереження. 
До стратегічних рішень при створенні системи комп’ютерної без-

пеки потрібно віднести розроблення загальних вимог щодо класифікації 
даних, котрі зберігаються і опрацьовуються в системі. 

Техніч́ний за́хист інформа́ції (ТЗІ) – діяльність, спрямована на забез-
печення інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності 
та доступності інформації.

Техні́чний за́хист секре́тної інформації спрямований на забезпе-
чення інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності 
та унеможливлення блокування інформації.

Консультат́ивні послуги в гáлузі технíчного зáхисту інформації – 
розроблення та надання рекомендацій щодо організації (створення) 
комплексу технічного захисту інформації об’єкта інформаційної діяль-
ності або інформаційної системи на підставі матеріалів їх дослідження; 
надання методичної допомоги в розробленні нормативно-правових 
актів, нормативних документів системи ТЗІ, проектної і робочої до-
кументації при створенні засобів або комплексів технічного захисту 
інформації, проведення експертизи таких документів.

Технічний захист інформації є важливим чинником реалізації 
організаційно-правових та інженерно-технічних заходів з метою за-
побігання витоку інформації за рахунок несанкціонованого доступу до 
неї, несанкціонованим діям та впливам на інформацію, які призводять 
до її знищення, порушення цілісності або блокування, а також протидії 
технічним розвідкам. 

Слід дотримуватися заходів захисту в усіх точках мережі, за будь-
якої роботи суб’єктів з корпоративною інформацією. 

Правову основу технічного захисту інформації в Україні становлять: 
• Конституція України;
• закони України;
• міжнародні договори України;
• угоди, обов’язковість виконання яких введена Верховною Ра-

дою України;
• укази Президента України;
• постанови Кабінету Міністрів України;
• розпорядження адміністрації Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України;
• інші нормативно-правові акти з питань технічного захисту ін-

формації.
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Правову основу створення і діяльності ПЗІ становлять:
• Закон України “Про державну таємницю”;
• Закон України “Про захист інформації в автоматизованих сис-

темах”;
• Положення про технічний захист інформації в Україні;
• Положення про забезпечення режиму секретності під час об-

роблення інформації, що становить державну таємницю, в авто-
матизованих системах;

• інші нормативно-правові акти з питань захисту інформації;
• державні і галузеві стандарти;
• розпорядчі та інші документи. 
Підрозділ захисту інформації (ПЗІ) здійснює діяльність відповідно 

до “Плану захисту інформації”, календарних, перспективних та інших 
планів робіт, затверджених керівництвом компанії. Проте виконання 
будь-яких завдань структурними підрозділами залежить від суб’єктів 
системи технічного захисту, якості їхньої підготовки, професіоналізму, 
матеріального забезпечення і чіткої взаємодії з іншими структурами 
компанії та органами контролю.

Під суб’єктом (рис. 6.18) у цьому разі розуміють користувача сис-
теми, процес, комп’ютер або програмне забезпечення для оброблення 
інформації. Кожен інформаційний ресурс (комп’ютер користувача, 
сервер організації або мережеве устаткування) має бути захищений 
від усіх можливих загроз.

Суб’єкти системи технічного захисту інформації

державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України в осо-
бі її адміністрації та регіональних органів

державні органи, військові формування, підприємства, установи та органі-
зації, діяльність яких пов’язана з інформацією, що підлягає захисту

підприємства, установи та організації, які здійснюють господарську діяль-
ність у сфері технічного захисту інформації за виданими згідно із законо-
давством ліцензіями

навчальні заклади, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищен-
ня кваліфікації фахівців з технічного захисту інформації

 
Рис. 6.18. Суб’єкти системи технічного захисту інформації
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Державна політика у сфері технічного захисту інформації фор-
мується згідно із законодавством і реалізується Держспецзв’язком у 
взаємодії з іншими суб’єктами системи технічного захисту інформації. 

Метою створення ПЗІ є організаційне забезпечення завдань керуван-
ня комплексною системою захисту інформації (КСЗІ) на підприємстві 
та здійснення контролю за її функціонуванням. На ПЗІ покладається 
виконання робіт з:

• визначення вимог щодо захисту інформації в автоматизованій 
інформаційній системі підприємства (АІС);

• проектування;
• розроблення і модернізації КСЗІ;
• експлуатації;
• обслуговування;
• підтримки працездатності КСЗІ;
• контролю за станом захищеності інформації в комп’ютерних 

системах (КС). 
Для проведення окремих заходів захисту інформації в КС, що 

пов’язані з напрямом діяльності інших підрозділів компанії, наказом 
керівництва визначають перелік, строки виконання робіт та виконав-
ців – підрозділи або конкретних осіб. У своїй роботі ПЗІ взаємодіє з 
підрозділами компанії (режимно-секретним відділом, службою без-
пеки, відділом ділової розвідки, службою охорони та ін.), а також з 
державними органами, установами та організаціями, що займаються 
питаннями захисту інформації.

У разі потреби до виконання робіт можуть бути залучені зовнішні 
організації, що мають ліцензії на відповідний вид діяльності у сфері 
захисту інформації.

У будь-якому каналі зв’язку виникають перешкоди, що призво-
дять до спотворення інформації, яка надходить для опрацювання. Для 
зменшення вірогідності помилок вживають заходів щодо поліпшення 
технічних характеристик каналів, використання різних видів моду-
ляції, розширення пропускної спроможності та ін. При цьому також 
потрібно вживати заходів щодо захисту інформації від помилок або 
несанкціонованого доступу.

Доступ – це надання можливості використовувати інформацію, що 
зберігається в ЕОМ (системі).
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Шляхи витоку інформації і несанкціонованого доступу 
в каналах охоронних пристроїв 

Несанкціонований доступ у телекомунікаційні системи призводить 
до значних матеріальних втрат. Для успішної боротьби з порушен-
нями інформаційної безпеки користувач має знати всі канали витоку 
інформації.

Аналіз показує, що шляхи несанкціонованого одержання інформації 
дуже різноманітні і численні:

1) несанкціоноване підключення до апаратури і ліній зв'язку;
2) перехоплення електромагнітних випромінювань;
3) примусове електромагнітне опромінення (підсвічування) ліній 

зв'язку з метою одержання паразитної модуляції несучої;
4) застосування підслуховуючих пристроїв;
5) перехоплення акустичних випромінювань;
6) дистанційне фотографування;
7) розкрадання носіїв інформації і виробничих відходів;
8) зчитування даних у масивах інших користувачів;
9) читання залишкової інформації в пам'яті системи після виконання 

санкціонованих запитів;
10) копіювання носіїв інформації з подоланням заходів захисту;
11) маскування під зареєстрованого користувача;
12) використання програмних пасток, 
13) використання недоліків мов програмування й операційних систем;
14) вмикання в бібліотеки програм спеціальних блоків типу “тро-

янський кінь”;
15) злочинне виведення з ладу механізмів захисту;
16) впровадження і використання комп'ютерних вірусів.
Близьким за характером є і перелік загроз безпеки інформації.
× Перехоплення та огляд даних несанкціонованим користува-

чем. Ця загроза виявляється в можливості порушника безпосередньо 
підключатися до лінії зв’язку для знімання переданої інформації або 
одержувати інформацію на відстані з використанням побічного елек-
тромагнітного випромінювання при передачі інформації з ліній зв’язку.
× Аналіз трафіку огляду інформації, що стосується зв’язку між 

користувачами. Навіть якщо підслуховуючий не може визначити фак-
тичного отримання повідомлень, він може одержати деякий обсяг ін-
формації, виходячи з характеру потоку інформації.
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× Зміна потоку повідомлень внесення не знаходить перекручувань 
у повідомленні, видаленні повідомлень або порушенні загального по-
рядку повідомлень у потоці.
× Відмова користувача від повідомлення – заперечення відправни-

ком свого авторства в пред’явленому йому одержувачем повідомленні 
або заперечення одержувачем факту одержання його повідомлення.
× Маскарад – прагнення порушника видати себе за деякого іншого 

користувача з метою одержання доступу до додаткової інформації, 
одержання додаткових привілеїв або нав’язування іншому користувачеві 
помилкової інформації.
× Порушення зв’язку, недопущення зв’язку або затримка термі-

нових повідомлень.
Аналізуючи шлях несанкціонованого доступу, можна зробити при-

пущення, що для побудови сучасних систем охоронних сигналізацій, 
обов’язковим буде наявність радіоканалу, а також використання сигналів 
(ШСС) для безпечної передачі даних цим каналом.

Будь-яка інформація в машині або системі потребує певного захисту, 
під яким розуміють сукупність методів управління доступом виконуваних 
у системі програм до інформації, що зберігається в ній.

Захисту підлягає будь-яка документована інформація, неправомірне пово-
дження з якою може завдати збитку її власникові, користувачеві чи іншій особі.

Режим захисту інформації встановлюєть щодо:
• відомостей, віднесених до державної таємниці уповноваженими 

органами на підставі чинного законодавства;
• конфіденційної документованої інформації власника інфор-

маційних ресурсів або уповноваженою особою на законних 
підставах;

• персональних даних.
Завданнями підрозділу захисту інформації є:
1. Забезпечення безпеки інформації структурних підрозділів та 

персоналу компанії в процесі інформаційної діяльності та вза-
ємодії між собою, а також у взаємовідносинах із зовнішніми 
вітчизняними та закордонними організаціями.

2. Дослідження технології опрацювання інформації з метою ви-
явлення: 
• можливих каналів витоку та інших загроз для безпеки ін-

формації;
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• формування моделі загроз;
• розроблення політики безпеки інформації;
• вивчення заходів щодо її реалізації.

3. Організація та координація робіт, пов’язаних із захистом інфор-
мації в компанії, необхідність захисту якої визначається чинним 
законодавством.

4. Підтримка необхідного рівня захищеності інформації, ресурсів 
і технологій.

5. Розроблення проектів нормативних і розпорядчих документів, 
чинних у межах організації, згідно з якими має бути забезпе-
чений захист інформації в компанії.

6. Організація робіт зі створення і використання КСЗІ на всіх ета-
пах життєвого циклу КС.

7. Участь в організації професійної підготовки і підвищенні кваліфі-
кації персоналу та користувачів КС з питань захисту інформації.

8. Формування у персоналу і користувачів компанії розуміння 
необхідності виконання вимог нормативно-правових актів, 
нормативних і розпорядчих документів, що стосуються сфери 
захисту інформації.

9. Організація забезпечення виконання персоналом і користувачами 
вимог нормативно-правових актів, нормативних і розпорядчих 
документів із захисту інформації компанії .

10. Проведення контрольних перевірок виконання персоналом і 
користувачами вимог нормативно-правових актів, нормативних 
і розпорядчих документів із захисту інформації компанії. 

11. Забезпечення визначених політикою безпеки властивостей ін-
формації під час створення та експлуатації КС.

12. Своєчасне виявлення та знешкодження загроз для ресурсів КС, 
причин і умов порушення її функціонування та розвитку.

13. Створення механізму та умов оперативного реагування на за-
грози для безпеки інформації, інші прояви негативних тенденцій 
у функціонуванні КС.

14. Ефективне знешкодження загроз для ресурсів КС або запобі-
гання їм шляхом проведення комплексу правових, морально-
етичних, фізичних, організаційних, технічних та інших заходів 
гарантування безпеки.

15. Керування засобами захисту інформації, керування доступом 
користувачів до ресурсів КС, контроль за їхньою роботою з 
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боку персоналу ПЗІ, оперативне сповіщення про спроби НСД 
до ресурсів КС підприємства.

16. Реєстрація, збирання, зберігання, опрацювання даних про всі 
події в системі, які стосуються безпеки інформації.

17. Створення умов для максимально можливого відшкодування 
та локалізації збитків, завданих несанкціонованими діями фі-
зичних та юридичних осіб, впливом зовнішнього середовища 
та іншими чинниками. 

18. Зменшення негативного впливу наслідків порушення безпеки 
на функціонування КС.

Основними загрозами безпеці інформації і нормального функціо-
нування ІС є такі:

• просочування конфіденційної інформації;
• компрометація інформації;
• несанкціоноване використання інформаційних ресурсів;
• помилкове використання інформаційних ресурсів;
• несанкціонований обмін інформацією між абонентами;
• відмова від інформації;
• порушення інформаційного обслуговування;
• незаконне використання привілеїв.
Просочування конфіденційної інформації – це її безконтрольний 

вихід за межі ІС або через коло осіб, яким вона була довірена за ви-
дом служби або стала відома в процесі роботи. Цей витік може бути 
наслідком:

• розголошування конфіденційної інформації;
• витоку інформації різними, переважно технічними каналами;
• несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації різ-

ними способами.
Розголошування інформації, що призвело до ознайомлення з нею 

осіб, не допущених до цих відомостей, можна кваліфікувати як умисні 
або необережні дії посадових осіб і користувачів, яким ці відомості були 
довірені у зв’язку зі службовою потребою. Можливий безконтрольний 
витік конфіденційної інформації візуально-оптичним, акустичним, 
електромагнітним та іншими каналами.

Несанкціонований доступ – це протиправне навмисне оволодіння 
конфіденційною інформацією особою, яка не має права доступу до 
відомостей, що охороняються. Найпоширенішими напрямами несанк-
ціонованого доступу до інформації є:
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• перехоплення електронних випромінювань;
• примусове електромагнітне опромінювання (підсвічування) 

ліній зв’язку з метою отримання паразитної модуляції; 
• застосування підслуховуючих пристроїв (жучків);
• дистанційне фотографування;
• перехоплення акустичних випромінювань і відновлення тексту 

принтера;
• зчитування залишкової інформації в пам’яті системи після ви-

конання санкціонованих запитів;
• копіювання носіїв інформації з подоланням заходів захисту;
• маскування під зареєстрованого користувача;
• маскування під запити системи;
• використання програмних пасток;
• використання недоліків мов програмування і операційних сис-тем;
• незаконне підключення до апаратури і ліній зв’язку спеціаль-

но розроблених апаратних засобів, що забезпечують доступ 
інформації;

• зловмисне виведення з ладу механізмів захисту;
• розшифровування спеціальними програмами зашифрованої 

інформації;
• інформаційні інфекції.
Перелічені напрями несанкціонованого доступу потребують зна-

чних технічних знань і відповідних апаратних або програмних розро-
бок з боку зломлювача. Використовують, наприклад, технічні канали 
витоку – фізичні шляхи від джерела конфіденційної інформації до 
зловмисника, за допомогою яких можна отримати відомості, що охо-
роняються. Причиною виникнення каналів витоку є конструктивна 
й технологічна недосконалість схематичних рішень або експлуата-
ційне спрацювання елементів. Все це дає змогу зломлювачу робити 
перетворювачі, що діють за певними фізичними принципами і мають 
властивий цим принципам канал передачі інформації – канал витоку.

Під час створення та експлуатації КСЗІ компанії підрозділ захисту 
інформації виконує такі функції:

1. Організація процесу керування КСЗІ.
2. Розслідування випадків порушення політики безпеки, небез-

печних та непередбачених подій, здійснення аналізу причин, 
що призвели до них, супроводження банку даних таких подій.
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3. Вжиття заходів у разі виявлення спроб НСД до ресурсів КС, 
порушення правил експлуатації засобів захисту інформації або 
інших дестабілізаційних факторів.

4. Забезпечення контролю цілісності засобів захисту інформації та 
швидке реагування на їх вихід із ладу або порушення режимів 
функціонування.

5. Організація керування доступом до ресурсів КС – розподіл між 
користувачами необхідних реквізитів захисту інформації:
• паролів;
• привілеїв;
• ключів та ін.

6. Супроводження й активізація бази даних захисту інформації:
• матриці доступу;
• класифікаційні мітки об’єктів;
• ідентифікатори користувачів тощо.

7. Спостереження (реєстрація і аудит подій в КС, моніторинг подій 
тощо) за функціонуванням КСЗІ та їх компонентів.

8. Підготовка пропозицій щодо удосконалення порядку забезпе-
чення захисту інформації в КС, впровадження нових технологій 
захисту і модернізації КСЗІ.

9. Організація і проведення заходів з модернізації, тестування, 
оперативного відновлення функціонування КСЗІ після збоїв, 
відмов, аварій КС або КСЗІ.

10. Участь у роботах з модернізації КС:
• узгодженні пропозицій щодо введення до складу КС нових 

компонентів;
• нових функціональних завдань;
• режимів оброблення інформації, заміни засобів оброблення 

інформації тощо.
11. Забезпечення супроводження й активізації еталонних, архівних 

і резервних копій програмних компонентів КСЗІ, забезпечення 
їх зберігання і тестування.

12. Проведення аналітичного оцінювання поточного стану безпеки 
інформації в КС:
• прогнозування виникнення нових загроз та їх врахування 

в моделі загроз; 
• визначення необхідності її коригування;
• аналіз відповідності технології оброблення інформації;
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• аналіз реалізованої політики безпеки поточної моделі за-
гроз та ін.

13. Доведення власникам інформації технічних можливостей за-
хисту інформації в КС і типові правила для персоналу і корис-
тувачів КС.

14. Негайне втручання в процес роботи КС у разі виявлення атаки 
на КСЗІ, проведення у таких випадках робіт з викриття поруш-
ника.

15. Регулярне подання звітів керівництву компанії-власника (роз-
порядника) КС про виконання користувачами КС вимог захисту 
інформації.

16. Аналіз відомостей про технічні засоби захисту інформації нового 
покоління.

17. Обґрунтування пропозицій щодо придбання засобів для ком-
панії.

18. Контроль за виконанням персоналом і користувачами КС вимог, 
норм, правил, інструкцій щодо захисту інформації відповідно 
до визначеної політики її безпеки. 

19. Контроль забезпечення режиму секретності у разі оброблення 
в КС інформації, що становить державну таємницю.

20. Контроль забезпечення охорони і порядку зберігання документів 
(носіїв інформації), які містять відомості, що підлягають захисту.

21. Розроблення і реалізація спільно з РСВ компанії комплексних 
заходів безпеки інформації під час проведення заходів з науково-
технічного, економічного, інформаційного співпраці з інозем-
ними фірмами. 

22. Розроблення і реалізація спільно з РСВ компанії комплексних 
заходів безпеки інформації під час проведення нарад, пере-
говорів тощо, здійснення їх технічного та інформаційного 
забезпечення.

Більшість систем захисту в таких випадках використовують набо-
ри привілеїв, тобто для виконання певної функції потрібний певний 
привілей. Зазвичай користувачі мають мінімальний набір привілеїв, 
адміністратори – максимальний.

Набори привілеїв охороняються системою захисту. Несанкціо-
новане (незаконне) захоплення привілеїв можливе за наявності поми-
лок у системі захисту, але здебільшого – в процесі керування системою 
захисту, зокрема у разі недбалого користування привілеями.
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Чітке дотримання правил керування системою захисту, принципу 
мінімуму привілеїв дає змогу уникнути таких порушень.

6 . 9 .  С п е ц и ф і к а  т е х н і ч н о г о  з а х и с т у 
і н ф о р м а ц і ї

Технічний захист інформації – це не данина моді, а вимога часу. 
Адже на сучасному етапі розвитку суспільства інформація є чи не най-
дорожчим товаром, одним з найважливіших джерел процвітання будь-
якої фірми. Широкомасштабне впровадження інформаційних техноло-
гій потребує значної уваги до питань технічного захисту інформації, 
оскільки несанкціонований витік її може призвести до втрати фірмою 
позицій на ринку і значних фінансових збитків.

Одним із напрямів захисту інформації в інформаційних системах 
є технічний захист інформації (ТЗІ). У свою чергу, питання ТЗІ поді-
ляють на два великих класи завдань: 

• захист інформації від несанкціонованого доступу (НСД);
• захист інформації від витоку технічними каналами.
Технічні канали – це канали побічних електромагнітних випромі-

нювань і наведень (ПЕМВН), акустичні канали, оптичні та ін. 
Для розв’язання всього комплексу завдань компанія має співпра-

цювати з провідними державними та недержавними підприємствами й 
організаціями, що працюють у галузі захисту інформації, в тому числі: 
зі Службою безпеки України, державним підприємством “Українські 
спеціальні системи” та ін. 

Захист від НСД може бути здійснений у різних складових інфор-
маційної системи:

• прикладне й системне ПЗ: 
 − системи розмежування доступу до інформації; 
 − системи ідентифікації та автентифікації; 
 − системи аудиту й моніторингу; 
 − системи антивірусного захисту. 

• апаратна частина серверів та робочих станцій: 
 − апаратні ключі ; 
 − системи сигналізації; 
 − засоби блокування пристроїв та інтерфейсів вводу-виводу 

інформації.

6.9. спЕЦиФіка тЕхнічного захисту інФормаЦії



630 Економічна бЕзпЕка підприємств

• комунікаційне обладнання і канали зв’язку: 
 − міжмережеві екрани (Firewall) – для блокування атак із 

зовнішнього середовища:
1) Cisco PIX Firewall;
2) Symantec Enterprise FirewallTM;
3) Contivity Secure Gateway та Alteon Switched Firewall від 

компанії Nortel Networks. Вони керують проходженням 
мережевого трафіка відповідно до правил (policies) за-
хисту. Міжмережеві екрани зазвичай установлюють на 
вході мережі і поділяють на внутрішні (приватні) й зо-
внішні (загального доступу); 

 − системи виявлення вторгнень (IDS – Intrusion Detection 
System) – для виявлення спроб несанкціонованого доступу 
як ззовні, так і всередині мережі, захисту від атак типу “від-
мова в обслуговуванні” (Cisco Secure IDS, Intruder Alert та 
NetProwler від компанії Symantec). Використовуючи спеці-
альні механізми, системи виявлення вторгнень здатні запо-
бігати шкідливим впливам, що дає змогу значно зменшити 
час простою внаслідок атаки і витрати на підтримку пра-
цездатності мережі; 

 − засоби створення віртуальних приватних мереж (VPN – 
Virtual Private Network) – для організації захищених каналів 
передавання даних через незахищене середовище: Symantec 
Enterprise VPN; Cisco IOS VPN; Cisco VPN concentrator. Ці 
віртуальні приватні мережі забезпечують прозоре для ко-
ристувача сполучення локальних мереж, зберігаючи при 
цьому конфіденційність та цілісність інформації шляхом її 
динамічного шифрування; 

 − засоби аналізу захищеності – для аналізу захищеності кор-
поративної мережі та виявлення можливих каналів реалізації 
загроз інформації: Symantec Enterprise Security Manager; 
Symantec NetRecon. Їх застосування дає змогу уникнути 
можливих атак на корпоративну мережу, оптимізувати ви-
трати на захист інформації та контролювати поточний стан 
захищеності мережі.

• периметр інформаційної системи, для захисту якого створю-
ються системи:

 − охоронної та пожежної сигналізації; 

тЕма 6. інФормаЦійна бЕзпЕка як складова Економічної бЕзпЕки підприємства
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 − цифрового відеоспостереження; 
 − контролю та управління доступом (СКУД).

Захист інформації від її витоку технічними каналами зв’язку за-
безпечується:

• використанням екранованого кабелю та прокладанням проводів 
і кабелів в екранованих конструкціях; 

• установленням на лініях зв’язку високочастотних фільтрів; 
• побудовою екранованих приміщень (“капсул”); 
• використанням екранованого обладнання; 
• установленням активних систем зашумлення; 
• створенням контрольованої зони. 
Для оцінювання стану технічного захисту інформації, що опрацьо-

вується або циркулює в автоматизованих системах, комп’ютерних мережах, 
системах зв’язку, та підготовки обґрунтованих висновків для прийняття від-
повідних рішень проводять експертизу у сфері технічного захисту інформації.

 

6 . 1 0 .  А р х і т е к т у р а  с и с т е м и  б е з п е к и 
і н ф о р м а ц і ї

Необхідність забезпечення безпеки і вимоги сумісності різноманіт-
них служб існуючих і розроблювальних інформаційно-обчислювальних 
мереж визначили напрямок у діяльності Міжнародної організації 
по стандартизації і Міжнародній спілці електрозв'язку. Концепція 
архітектури безпеки базується на застосуванні в мережах систем, що 
використовують міжнародні стандарти і цілком відповідає еталонній 
моделі взаємозв’язку відкритих систем. Забезпечення безпеки інфор-
мації при її передаванні здійснюється спеціальним підрозділом, що 
включає в себе ряд служб, кожна з яких вирішує конкретне завдання 
захисту інформації від визначеної загрози (сукупності загроз).

У загальному випадку в систему забезпечення безпеки інформації 
можуть бути включені:

1) Служба шифрування даних – може бути використана для захисту 
переданих даних від зчитування інформації, що утримується в них, і 
від можливості проведення аналізу інтенсивності потоків даних між 
користувачами;

2) Служба аутентифікації – призначена для підтвердження того, 
що в даний момент зв’язку користувач є дійсно тим користувачем, 
за якого він себе видає;

6.10. архітЕктура систЕми бЕзпЕки інФормаЦії
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3) Служба цілісності даних – забезпечує доказ цілісності даних 
у процесі їхньої передачі, тобто забезпечує захист переданих повідо-
млень від випадкових і навмисних впливів, спрямованих на зміну пере-
даних повідомлень, їх затримання, знищення або переупорядкування;

4) Служба керування (управління) доступом – забезпечує захист 
від несанкціонованого доступу до інформації, що утримується у від-
далених банках даних, або від несанкціонованого використання мережі;

5) Служба цілосності інформації – забезпечує доказ цілісності по-
відомлення, прийнятого від відповідного джерела і знаходиться на збе-
реженні, наприклад, у терміналі-приймачі, що може бути перевірене 
у будь-який момент часу арбітром (третьою стороною);

6) Служба доставки – забезпечує захист від спроб зловмисника 
порушити зв’язок або затримати передавання повідомлення на час, що 
перевищує час цінності переданої в повідомленні інформації.

Механізм шифрування може забезпечувати конфіденційність пе-
реданих даних або інформації про параметри трафіка і може бути ви-
користаний в інших механізмах безпеки або доповнювати їх. Існування 
механізму шифрування допускає використання, як правило, механізму 
керування (управління) ключами.

У механізмі аутентифікації основна увага приділяється методам 
передавання в мережі інформації спеціального характеру (полів аутен-
тифікаторів, контрольних сум тощо).

Механізм забезпечення цілісності даних допускає введення 
в кожне повідомлення деякої додаткової інформації, що є функцією 
від змісту повідомлення. Розрізняють методи забезпечення цілісності 
двох типів:
× перші – забезпечують цілісність єдиного блоку даних;
× другі – потоку блоків даних або окремих полів цих блоків.
Ці методи застосовуються як при передаванні даних віртуальним 

з’єднанням, так і при використанні дейтаграмного передавання.
У першому випадку гарантується усунення повторів, вставок або 

модифікацій даних за допомогою спеціальної нумерації блоків або 
введенням позначок часу.

У дейтаграмному режимі позначки часу можуть забезпечити тільки 
обмежений захист цілісності послідовності блоків даних і запобігти 
переадресації окремих блоків.

Механізм цифрового електронного підпису, що регламентує один 
із процесів аутентифікації користувачів і повідомлень, використовується 

тЕма 6. інФормаЦійна бЕзпЕка як складова Економічної бЕзпЕки підприємства
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для підтвердження істинності змісту повідомлення і посвідчення факту, 
що воно відправлено тим абонентом, що зазначений в заголовку в якості 
джерела даних. Цифровий підпис також необхідний для запобігання 
можливості відмови передавача від видачі якогось повідомлення, а при-
ймача від його прийому.

Процес підписання блоку даних враховує інформацію, що є інфор-
мацією приватного використання (тобто унікальну і конфіденційну). Цей 
процес допускає або шифрування блоку даних, або одержання крипто-
графічного контрольного значення блоку даних із використанням при-
ватної інформації користувача, що підписав, у якості ключа шифрування 
приватного користування. Таким чином, після перевірки підпису третьою 
особою (наприклад, арбітром) у будь-який час може бути доведено, що 
підпис міг виконати лише єдиний тримач таємної (приватної) інформації.

Механізми контролю доступу можуть використовувати аутенти-
фікаційну ідентифікацію об’єкта або інформацію об’єкта (наприклад, 
належність до відомої множини об’єктів) або можливості цього об’єкта 
для встановлення і застосування прав доступу до цього об’єкта. Якщо 
об’єкт робить спробу використовувати несанкціонований ресурс або 
санкціонований ресурс із неправильним типом доступу, то функція 
контролю доступу буде відхиляти цю спробу і може повідомити про 
цю спробу для ініціювання аварійного сигналу і (або) реєстрації його 
як частини даних перевірки безпеки. Механізми контролю доступу 
можуть використовуватися на будь-якому кінці з’єднання і (або) у будь-
якому проміжному вузлі.

Механізми підстановки трафіка, названого також механізмами 
заповнення потоку, використовується для реалізації служби засе-
кречування потоку даних. Вони ґрунтуються на генерації фіктивних 
блоків, їх шифруванні та організації передавання каналами зв’язку. Тим 
самим нейтралізується можливість одержання інформації про мережу і 
абонентів, які обслуговуються нею, за допомогою спостереження за зо-
внішніми характеристиками потоків, що циркулюють каналами зв’язку.

6 . 1 1 .  О с о б л и в о с т і  з а х и с т у  е л е к т р о н н о ї 
к о р п о р а т и в н о ї  і н ф о р м а ц і ї .  М і ж н а р о д н і 

с т а н д а р т и  б е з п е к и  І О С

Безпека електронної системи, як відомо, – це здатність її протидіяти 
спробам завдати збитків власникам і користувачам систем у разі по-

6.11. особливості захисту ЕлЕктронної корпоративної інФормаЦії...
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яви різних збуджувальних (навмисних і ненавмисних) впливів на неї. 
Такими впливами можуть бути:

• спроба проникнення зловмисника;
• помилки персоналу;
• стихійні лиха (ураган, пожежа);
• вихід з ладу окремих ресурсів.
Розрізняють внутрішню і зовнішню безпеку електронної системи. 

Внутрішня безпека враховує захист від стихійного лиха, від проник-
нення зловмисника, отримання доступу до носіїв інформації чи виходу 
системи з ладу. Предметом внутрішньої безпеки є забезпечення надійної 
і коректної роботи системи, цілісності її програм і даних. 

Нині склалися два підходи до гарантування безпеки електронних 
систем: 

• фрагментарний, за якого створюється протидія суворо визна-
ченим загрозам за певних умов:

 − спеціалізовані антивірусні засоби;
 − автономні засоби шифрування тощо; 

• комплексний, який передбачає створення середовища оброблення 
інформації, яке поєднує різні заходи ля протидії загрозам:

 − правові;
 − організаційні;
 − програмно-технічні.

Комплексний підхід використовують переважно для захисту вели-
ких систем, типові програмні засоби яких містять вмонтовані засоби 
яких захисту інформації, але цього недостатньо. В цьому разі потрібно 
проводити такі заходи: 

• організаційні заходи контролю за персоналом, який має висо-
кий рівень повноважень щодо дії в системі: за програмістами; 
за адміністраторами баз даних мережі тощо; 

• організаційні й технічні заходи резервування критично важливої 
інформації; 

• організаційні заходи з відновлення працездатності системи у 
разі виникнення непередбачуваних ситуацій; 

• організаційні й технічні заходи управління доступом у примі-
щеннях, де міститься обчислювальна техніка; 

• організаційні й технічні заходи з фізичного захисту приміщень, 
в яких міститься обчислювальна техніка і носії даних, від сти-
хійних лих, масових безпорядків тощо. 
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Міжнародні стандарти безпеки інформаційно-обчислювальних 
систем. Аналізуючи ситуацію в світі у сфері стандартизації щодо ін-
формаційної безпеки за роки розвитку індустрії ІБ, можна виділити 
такі тимчасові періоди, назва яких найбільш чітко характеризує при-
родний розвиток цього процесу: поява стандартів (1988 – 1995 рр.), 
випробування практикою (1996 – 2000) і виживання сильних (від 2001 
р. і дотепер). 

Характерним для першого етапу є природний розвиток інформа-
ційних технологій, за яким ледве встигала наука і практика у сфері ІБ. 
На цьому етапі формувалися понятійний апарат та основні підходи у 
сфері ІБ, аж до найкращих. Період кінця 80-х і особливо початок 90-х 
років характеризувався появою величезної кількості різних стандартів 
у сфері ІБ. Вони з’являлися як в окремих компаніях, або в консорціумах 
(X-Open, Good Practice тощо), так і в таких авторитетних інститутах, як 
NIST (National Institute of Standards and Technologies ) і комплекс BSI 
(British Standards Institute ) з ISO (International Standards Organization ). 
Зазначимо, що NIST і BSI нині є основними світовими конкурентами у 
сфері стандартизації.

Природними недоліками стандартів на цьому етапі були:
• слабке практичне опрацьовування;
• брак єдиних підходів;
• брак єдиного розуміння інформаційної безпеки. 
Лише час міг подолати ці недоліки, що й відбулося на другому і 

третьому етапах – практичне застосування стандартів стимулювало їх 
природний відбір.

Етап випробування практикою в середині 90-х років плавно пе-
рейшов в етап природного відбору і виживання сильних стандартів. 
Очевидно, сфера ІБ є досить замкнутою і обмеженою, через що є за-
йвою величезна кількість стандартів, які перетинаються один з одним і 
намагаються різними способами описати одну і ту саму наочну сферу.

На практиці вистачає кількох основоположних стандартів, які визна-
ються фахівцями й використовуються бізнесом на практиці. Таким чи-
ном, у цій битві стандартів виживали й вижили сильні, зокрема стандарт 
ISO 15408, що регламентує вимоги до захищеності ПО, або стандарт 
управління ISO 27001/17799 . Ці стандарти нині дістали статус між-
народних. Щоправда, є одне “але”. Світ розділився на дві географічно 
незалежні з огляду на стандартизацію зони: Європа й Азія визнають 
стандарти ISO , а США вважає за краще використовувати стандарти 
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NIST. Зазначимо маловідомий факт: багато які найбільш відомі стан-
дарти ISO грунтуються на BSI : ISO 17799, ISO 9001, ISO 14001.

У 1985 р. Національний центр комп’ютерної безпеки Мініс-терства 
оборони США опублікував “Оранжеву книгу” (“Критерії оцінки досто-
вірності обчислювальних систем Міністерства оборони”). В ній наведено 
основні положення, за якими американське відомство оборони визначало 
ступінь захищеності інформаційно-обчислювальних систем; систематизова-
но основні поняття, рекомендації та класифікацію за видами загроз безпеці 
інформаційних систем, методи захисту від них, які далі перетворилися на 
зведення науково обгрунтованих норм і правил, що описують системний 
підхід до гарантування безпеки інформаційних систем та їх елементів.

Запропонована в “Оранжевій книзі” методологія стала загально-
прийнятою та увійшла в національні стандарти (рис. 6.19).

Системний підхід до гарантування 
безпеки інформаційних систем 

прийняття принципових рішень у галузі безпеки на основі поточного стану 
інформаційної системи

прогнозування можливих загроз і аналіз пов’язаного з ними ризику для ін-
формаційної системи

планування заходів щодо виходу з критичних ситуацій на випадок, коли вони 
виникнуть

планування заходів щодо запобігання виникненню критичних ситуацій

Рис. 6.19. Системний підхід для гарантування безпеки 
інформаційних систем

Поняття “політика безпеки” було також введене “Оранжевою кни-
гою”. 

Політика безпеки – це сукупність норм, правил і методик, на основі 
яких в подальшому будується діяльність інформаційної системи в галузі 
опрацювання, зберігання і розподілу критичної інформації. 

Інформаційна система – це не лише апаратно-програмний комплекс, 
а й обслуговуючий персонал. 

Політика безпеки формується на основі аналізу поточного стану 
і перспективи розвитку інформаційної системи, можливих загроз і 
визначає: 

• мету, завдання і пріоритети системи безпеки; 
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• галузь дії окремих підсистем; 
• гарантований мінімальний рівень захисту; 
• обов’язки персоналу щодо забезпечення захисту; 
• санкції за порушення захисту. 
Якщо політика безпеки проводиться не повною мірою або непо-

слідовно, то ймовірність порушення захисту інформації різко зростає. 
Визначення політики безпеки неможливе без аналізу ризику, який 

підвищує рівень поінформованості про слабкі й сильні сторони захисту, 
створює базу для підготовки та прийняття рішень, оптимізує розмір ви-
трат на захист, оскільки більшість ресурсів спрямовується на блокування 
загроз, що можуть завдати найбільшої шкоди. Аналіз ризику складається 
з таких основних етапів (рис. 6.20).

Аналіз ризику завершують прийняттям політики безпеки і скла-
данням плану захисту,що має такі розділи: 

1. Поточний стан. Опис статусу системи безпеки в момент підго-
товки плану. 

2. Рекомендації. Вибір основних засобів захисту, що реалізують 
політику безпеки. 

3. Відповідальність. Список відповідальних працівників і зон від-
повідальності. 

4. Розклад. Визначення порядку роботи механізмів захисту, в тому 
числі і засобів контролю. 

5. Перегляд положень плану, які потрібно періодично переглядати. 

Основні етапи аналізу ринку

Опис складу системи: апаратних засобів; програмного забезпечення; 
даних; документації; персоналу

Визначення слабких місць – кожного елемента системи з оцінкою можливих 
джерел загроз

Оцінювання очікуваних розмірів втрат – цей етап складний, оскільки не за-
вжди можливе кількісне оцінювання цього показника

Оцінювання імовірності реалізації загроз

Аналіз можливих методів і засобів захисту

Оцінювання виграшу від прийнятих заходів. Якщо очікувані втрати більші за 
допустимий рівень, потрібно посилити заходи безпеки

Рис. 6.20. Основні етапи аналізу ризику
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У загальній системі гарантування безпеки захист інформації ві-
діграє значну роль. Виділяють такі підходи до організації захисту 
інформації: 

• фізичні; 
• законодавчі; 
• управління доступом; 
• криптографічне закриття. 
Фізичні способи передбачають застосування фізичних перешкод 

для зловмисника, які закривають шлях до захищеної інформації (на-
дійна система допуску на територію чи в приміщення з апаратурою 
або носіями інформації). Ці способи захищають лише від зовнішніх 
зловмисників і не захищають інформацію від осіб, які володіють правом 
входу в приміщення. Практика свідчить, що 75% порушень здійснюють 
працівники організації. 

До законодавчих способів захисту належать законодавчі акти, які 
регламентують правила використання й опрацювання інформації з об-
меженим доступом і встановлюють міру відповідальності за порушення 
цих правил. Сюди належать також внутрішньоорганізаційні методи 
роботи і правила поведінки. 

Управління доступом – захист інформації з регулюванням доступу 
до ресурсів системи:

• технічних;
• програмних;
• елементів баз даних. Регламентується порядок роботи корис-

тувачів і персоналу, право доступу до окремих файлів в базах 
даних і т.ін. 

Відповідно до встановленої класифікації даних, користувачів, апа-
ратури, приміщень відповідальні за безпеку розробляють багаторівневу 
підсистему управління доступом (рис. 6.21).

Для захисту від несанкціонованого під’єднання до системи зде-
більшого використовують перевірку паролів, засоби антивірусного 
захисту і контролю цілісності, контролю та управління захисними 
механізмами, програми відновлення й резервного збереження ін-
формації. 

Комплексний розгляд питань гарантування безпеки відобра-жений 
у структурі безпеки, де зазначено загрози безпеки, послуги й механізми 
її забезпечення. 
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Завдання підсистеми управління доступом

ідентифікувати користувачів, персонал, ресурси комп’ютерної системи присво-
юванням кожному об’єкту персонального ідентифікатора: коду; імені; номера; 
ключа

автентифікувати об’єкти за наданими відомостями: паролями; ключами; кода-
ми; іншими ознаками 

організовувати роботу за загальним регламентом

проводити авторизацію запитів суб’єкта відповідно до встановленого регламен-
ту роботи 

контролювати звернення до захищених компонентів комп’ютерної системи

реагувати на несанкціоновані дії: затримання обслуговування; відмова від об-
слуговування; сигналізація

Рис. 6.21. Завдання підсистеми управління доступом

На концептуальному рівні служби безпеки специфікують напрями 
нейтралізації загроз. Усі напрями організації захисту інформації (фізичні, 
законодавчі, управління доступом, криптографічне закриття) реалізуються 
механізмами безпеки. В межах ідеології “відкритих систем” служби й 
механізми безпеки потрібно використовувати на будь-якому рівні ета-
лонної моделі: фізичному; канальному; мережевому; транспортному; 
сеансному; представницькому; прикладному. 

Протоколи інформаційного обміну поділяють на дві групи: 
• віртуального з’єднання;
• дейтаграмні. 
Відповідно до зазначених протоколів мережі поділяють на віртуаль-

ні й дейтаграмні. У віртуальних мережах інформація між абонентами 
передається віртуальним каналом і проходить три етапи (фази): 

• створення (встановлення) віртуального каналу;
• передача віртуального каналу;
• знищення віртуального каналу (роз’єднання). При цьому по-

відомлення розбивається на блоки (пакети), які передаються в 
порядку їх розташування в повідомленні. 

У дейтаграмних мережах блоки повідомлень передаються від від-
правника до адресата незалежно один від одного та різними маршру-
тами, тому порядок доставки блоків може не відповідати порядку їх 
розміщення у повідомленні. 
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Отже, віртуальна мережа в концептуальному плані відповідає прин-
ципу організації телефонного зв’язку, а дейтаграмна – поштовому. Ці 
два підходи визначають деякі розбіжності у складі та особливостях 
служб безпеки. 

Криптографічне закриття інформації у комп’ютерних системах 
є найефективнішим способом захисту інформації із властивим йому 
високим рівнем захисту. В основі цього способу лежать програми 
криптографічного перетворення (шифрування) та програми захисту 
юридичної вагомості документів (цифровий підпис). Шифрування за-
безпечує засекречування інформації і використовується низкою інших 
сервісних служб (рис. 6.22). 

При цьому наявність чи знання загальнодоступного ключа не дає 
змоги визначити секретний ключ. 

Шифрування

симетричне асиметричне

грунтується на використанні одно-
го й того самого секретного ключа 
для шифрування і дешифрування

для шифрування використовують 
один ключ, а для дешифрування – 
інший, секретний

Рис. 6.22. Класифікація шифрування

Проблематика криптографії. Короткий історичний огляд 
розвитку криптографії і криптографічних методів 

Передусім необхідно зазначити, що не треба плутати з криптогра-
фією латентний лист, сутність якого полягає у приховуванні видимості 
написаного. Наприклад, напис, зроблений молоком на білому папері, 
невидимий без нагріву паперу.

У перекладі з грецького криптографія – це тайнопис (в широкому 
значенні). У криптографії текст видимий, але не може бути прочитаний. 
Криптографія використовує перетворення одних знаків в інші (взяті з 
того ж самого або іншого алфавіту).

Державне і військове листування виникло в глибокій давнині і су-
проводжувалося винаходом різних криптографічних методів для захисту 
змісту цього листування від противника.
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Так, за 400 років до н. е. в Спарті використовувалося шифрування 
на круговому циліндрі. На циліндр намотувався сувій, після чого на су-
вої паралельно до осі циліндра записувався текст рядок за рядком. Як 
результат, на розгорненому сувої букви розташовувалися без видимого 
порядку. Для прочитання послання одержувач повинен був намотати 
сувій на точно такий же циліндр.

За 300 років до н. е. в Греції була написана праця “Тактікус” про 
приховані повідомлення. За 200 років до н. е. винайдений полібіан-
ський квадрат, що містив 5 х5=25 клітинок для двадцяти чотирьох 
букв грецького алфавіту і цифр, вписаних у довільному порядку. Під 
час шифрування тексту потрібна буква відшукувалася в квадраті і за-
мінювалася на іншу з того ж стовпця, але вписану рядком нижче. Буква, 
яка знаходилася в нижньому рядку квадрата, замінювалася на іншу з 
верхнього рядка того ж стовпця. Одержувач, що мав точно такий же 
квадрат, проводив розшифрування повідомлення, виконуючи вказані 
операції у зворотному порядку.

Цезар в листуванні з Цицероном використав те, що в наш час нази-
вають шифром заміни. Метод Цезаря полягав у наступному. Спочатку 
кожній букві алфавіту зіставляється її порядковий номер. Потім під час 
шифрування записується не сама буква, а та, чий номер більше на ціле 
число K, зване ключем. Для алфавіту, що містить m букв, правило 
шифрування виглядає так:

n = K + l mod m,
де n – номер букви, отриманої внаслідок шифрування букви з но-

мером l.
У даному випадку використана операція обчислення за модулем, 

рівним m, при виконанні якої записується не сама сума K + l, а залишок 
від розподілу цієї суми на m.

Узагальнення шифру Цезаря – це шифр простої заміни. Його сутність 
полягає в тому, що всі букви алфавіту замінюються на інші букви, того ж 
алфавіту, за правилом, яке є ключем. Наприклад, а замінюється на в, б – 
на з, в-на в,..., я- на м. Кількість можливих при такому шифруванні пере-
становок, відповідна алфавіту з об’ємом m = 32, складає m!=32!=2,63 х1035. 
Якщо в одну секунду при простому переборі застосовувати мільйон ключів, 
то загальний час на дешифрування становитиме 8,3 х1021 років.

Криптографією займалися багато відомих математиків, таких як 
Вієт, Кардано, Лейбніц і, нарешті, Френсіс Бекон, який запропонував 
двійкове кодування 

6.11. особливості захисту ЕлЕктронної корпоративної інФормаЦії...
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У Росії самостійна криптографічна служба була вперше організована 
Петром I, який під впливом спілкування з Лейбніцом заснував цифрову 
палату для розвитку і використання криптографії.

Продовженням розвитку шифру простої заміни став шифр Блеза 
Віженера (XVI ст., Франція). У цьому шифрі ключем слугує слово, 
тобто послідовність з порядкових номерів букв ключа. Ключ, за необ-
хідності повторюючись, підписується під повідомленням, після чого 
виконується складання за модулем m в кожному стовпці.

Промислова революція в розвинених країнах призвела до створення шиф-
рувальних машин. У кінці XVIII ст. Джефферсоном були винайдені шифруючі 
колеса. Першу практично працюючу шифрувальну машину запропонував 
у 1917 р. Вернам. У тому ж році була винайдена роторна шифрувальна маши-
на, що згодом випускалася фірмою Сіменс під назвою “Енігма” (загадка), – 
основний противник криптографів союзників в роки Другої світової війни.

Неоцінимий внесок в криптографію вніс К. Шеннон, особливо 
своєю роботою “Математична теорія зв’язку” (1948 р.). У 1978 році 
Діффі і Хеллман запропонували криптосистеми з відкритим ключем. 
У 1977 році у США був введений відкритий Федеральний стандарт 
шифрування для нетаємних повідомлень (DES). У 1992 році вводиться 
відкрита вітчизняна система шифрування ГОСТ (рис. 6.23).

 

 

1992 р. GOST 

1976 р. Діффі-Хелмана
Кріптограф з відкритим ключем

1977 р. Впровадження DES 

1948 р. Теорія Шеннона 

1926 р. Енігма 

1917 р. шифр Вернама 

17 ст. – Віженера

1 ст. до н.е. шифр Цезаря 

Рис. 6.23. Етапи розвитку криптографії 
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З удосконаленням мистецтва шифрування прогресував розвиток 
криптоаналізу, предметом якого було розкриття криптограм без знання 
ключів. Хоч постійне змагання між шифруванням і криптоаналізом про-
довжується і сьогодні, однак є низка істотних відмінностей сучасного 
етапу від попереднього:

1. Широке використання математичних методів для доказування 
стійкості шифрів або для проведення криптоаналізу.

Використання швидкодіючої, спеціалізованої обчислювальної тех-
ніки.

Відкриття нової форми криптографії з більш “прозорими” методами 
криптоаналізу (криптографія з відкритим ключем).

Поява нових додаткових функцій, крім шифрування і дешифрування.
Використання новітніх фізичних методів в криптографії (динаміч-

ний хаос, квантова криптографія, квантовий комп'ютер).
Для використання механізмів криптографічного закриття інформації 

в локальній обчислювальній мережі потрібна налагоджена організація 
спеціальної служби генерації ключів та їх розподіл між її абонентами. 
На рис. 6.23 дано короткий перелік деяких найвідоміших алгоритмів 
шифрування. 

Метод DEC (Data Encryption Standard) розроблений фірмою IBM 
і рекомендований для використання Агентством національної безпеки 
США, де він є федеральним стандартом. Алгоритм криптографічно-
го захисту відомий і опублікований. Вважається, що нині апаратури, 
здатної виконувати обчислення, передбачені цим алгоритмом, немає.

Російський стандарт шифрування даних ГОСТ 28147-89 – єди-
ний алгоритм криптографічного перетворення даних для великих ін-
формаційних систем. Не накладає обмежень на ступінь секретності 
інформації. Має переваги алгоритму DEC і водночас позбавлений його 
недоліків.

Метод з відкритим ключем (RSA). Шифрування проводиться пер-
шим відкритим ключем, розшифрування – іншим секретним ключем. 
Спеціалісти з криптографії вважають, що системи з відкритим ключем 
зручніше застосовувати для шифрування даних, що передаються, ніж 
при збереженні інформації. Існує ще одна галузь використання цього 
алгоритму – цифрові підписи, що підтверджують справжність доку-
ментів і повідомлень, які передаються. Проте і він не є досконалим. 
Його недоліком є не до кінця вивчений алгоритм. 

6.11. особливості захисту ЕлЕктронної корпоративної інФормаЦії...
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Алгоритми шифрування

Російський стандарт шифру-
вання даних ГОСТ 28147-89

володіє перевагами алгоритму 
DEC
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випадкову чи навмисну модифі-
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складність програмної реалізації
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рування іншим користувачам
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простотою розуміння

високим ступенем складнос-
ті, яка робить його розкриття 
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прибутку
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економічністю в реалізації і 
ефективним у швидкодії алго-
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Рис. 6.24. Алгоритми шифрування

Захист інформації здійснюють:
• комплексним застосуванням різних засобів і методів;
• створенням структури захисту й охорони з кількома рівнями;
• постійним їх удосконаленням. 
Успіх справи залежить від збалансованої й налагодженої взаємодії 

захисту операційних систем і гарантування безпеки баз даних. 
У межах цієї програми розрізняють такі пасивні об’єкти захисту:
• файли;
• прикладні програми;
• термінали;
• ділянки оперативної пам’яті; 
Активними є суб’єкти (процеси) захисту, котрі можуть виконувати 

над об’єктами визначені операції. Захист об’єктів здійснюється опера-
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ційною системою засобів контролю за виконанням суб’єктами захисту 
сукупності правил, що регламентують ці операції. Статус захисту – це 
сукупність правил, які регламентують захист об’єктів. 

Під час свого функціонування суб’єкти генерують запити на ви-
конання операцій над захищеними об’єктами. Права (атрибути) до-
ступу – це операції, які виконуються над захищеними об’єктами, а 
права доступу суб’єкта стосовно конкретного об’єкта є можливостями. 
Наприклад, правом доступу може бути “запис у файл”, а можливістю – 
“запис у файл N” (N – ім’я конкретного файла, тобто об’єкта, в нашому 
випадку файлу “Наука”). 

Для формальної моделі статусу захисту в операційній системі ви-
користовують переважно матрицю доступу. Вона містить m рядків 
(за кількістю суб’єктів) і n стовпців (за кількістю об’єктів). При цьому 
елемент, що міститься на перетині i-го рядка і j-го стовпця, є множиною 
можливостей i-го суб’єкта стосовно j-го об’єкта. Слід пам’ятати, що 
числа m і n на практиці здебільшого великі, а число множини можли-
востей елементів матриці доступу мале. 

Досить простим у реалізації засобом розмежування доступу до захи-
щених об’єктів є механізм кола безпеки. Коло безпеки характеризується 
своїм унікальним номером. Нумерація здійснюється “із середини – назо-
вні”, і внутрішні кільця є привілегійованими щодо зовнішніх. Суб’єкту 
(домену), що оперує в межах кола з номером, доступні всі об’єкти з 
номерами від i до N включно. 

Доступ до ресурсів операційної системи може обмежуватися засо-
бами захисту за паролями, який може бути використаний також як ключ 
для шифрування-дешифрування інформації в користувальних файлах. 
Самі паролі також зберігаються у зашифрованому вигляді, що утруд-
нює їх виявлення і використання зловмисниками. Пароль може бути 
змінений користувачем, адміністратором системи або самою системою 
після встановленого інтервалу часу. 

6 . 1 2 .  О р г а н і з а ц і й н о - т е х н і ч н і  з а х о д и 
щ о д о  з а б е з п е ч е н н я  б е з п е к и 

Безпека інформації в системах телекомунікації забезпечується 
застосуванням комплексу прийомів, які можна класифікувати в такий 
спосіб:

6.12. організаЦійно-тЕхнічні заходи щодо забЕзпЕчЕння бЕзпЕки



646 Економічна бЕзпЕка підприємств

× організація охорони приміщень у тому числі з застосуванням 
систем радіосигналізації;
× забезпечення безпеки комп’ютерних систем програмними й апа-

ратними засобами;
× періодичне тестування приміщень методами нелінійної радіо-

локації;
× забезпечення захищеності від прослуховування засобів мобіль-

ного радіозв’язку;
× забезпечення акустичної безпеки приміщень і персоналу;
× криптографічні заходи.
Здійснимо аналіз організаційно-технічних прийомів.
Організаційні заходи включають активне вивчення і використання 

нормативно-законодавчої бази щодо забезпечення безпеки в інформацій-
них та телекомунікаційних системах, добір персоналу, що допускається 
до обробки конфіденційної інформації, організацію збереження і досту-
пу до документів, організацію контрольно-пропускного й охоронного 
режиму, виключення впливу стихійних лих на безпеку збереженої й 
опрацьовуваної інформації тощо.

На початковій стадії організації робіт:
ü встановлюється наявність конфіденційної інформації в системі, 

оцінюється рівень її конфіденційності та обсяг;
ü оцінюється можливість використання наявних на ринку сер-

тифікованих засобів захисту, виходячи з режиму обробки і передачі 
інформації в системі, типу системи, складу основних технічних засобів 
техніки тощо;
ü визначається ступінь участі персоналу, функціональних і вироб-

ничих служб у процесі опрацювання та передачі інформації, характер 
їхньої взаємодії між собою і зі службою забезпечення безпеки;
ü визначається план заходів щодо забезпечення безпеки.
Важливе місце в системі організації робіт із забезпечення безпеки 

інформації на підприємствах займають служби захисту інформації 
(СЗІ). Основним завданням СЗІ є:
× організація робіт з виявлення можливостей і попередження ви-

току інформації;
× методичне керівництво й участь у розробленні вимог щодо за-

хисту інформації від несанкціонованого доступу;
× аналітичне обґрунтування необхідності захисту інформації;
× узгодження вибору програмно-технічних засобів і систем захисту.
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Для ефективної та надійної роботи системи забезпечення безпеки 
інформації необхідно правильно організувати дозвільну процедуру 
доступу користувачів до інформації, тобто надати користувачам право 
працювати з тієї інформацією, що необхідна їм для виконання своїх 
функціональних обов’язків, встановити їх повноваження щодо доступу 
до інформації.

Серед організаційних заходів щодо забезпечення безпеки інформації 
важливе місце займає охорона об’єкту, на якому розміщена система 
захисту (територія, будинки, приміщення, сховища інформаційних 
носіїв), шляхом встановлення відповідних постів технічних засобів 
охорони, що запобігають розкраданню інформаційних носіїв, а також 
несанкціонованому доступу до апаратури і каналів зв’язку.

Системи охоронної сигналізації можна умовно віднести до одного 
з двох основних видів: автономні і централізовані (рис. 6.25).

В свою чергу, автономні системи охоронної сигналізації можуть 
подавати сигнал тривоги двома шляхами: 1) сигнал тривоги на місці 
установлення сигналізації; 2) передавати повідомлення на віддалений 
(централізований) пульт.

Централізовані системи охоронної сигналізації зазвичай склада-
ються з двох об’єктів: 1) пульту, на якому відображається стан об’єктів, 
що охороняються; 2) чергового персоналу.

 
Системи охоронної 
сигналізації 

Автономні 

Централізовані 

З подачею сигналу на 
місці 

З подачею сигналу на 
віддалений 
сповіщувач 

Відомчі  

Централізовані  

Рис. 6.25. Системи охоронної сигналізації 

Найбільше поширення серед відомчих систем охоронної сигна-
лізації одержали системи, в яких апаратура аналізу стану об’єктів, 
що охороняються зосереджена на центральному пульті, а зв’язок із 
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розташованими в охоронних приміщеннях датчиками здійснюється 
за виділеними провідними лініями. У загальнодоступних систе-
мах сигналізації (позавідомча охорона) апаратура аналізу стану 
об’єкту знаходиться в приміщенні, що охороняється, а зв’язок її з 
апаратурою центрального пульта здійснюється лініями телефон-
ного зв’язку.

Цим системам охоронної сигналізації властиві такі недоліки:
1. Наявність провідного зв’язку між приміщенням, що охороняється 

і центральним пультом, а також досить прості сигнали в лініях зв’язку 
дають можливість підключення до цих ліній третіх осіб з метою зло-
чинного порушення правильного функціонування системи.

2. Обмеження кількості абонентів через концепцію апаратного рі-
шення.

3. Якість телефонних і виділених ліній зв’язку недостатньо висока 
для забезпечення високої надійності роботи системи. Підтримування 
їх у робочому стані пов’язане з додатковими поточними витратами.

4. Підключення нових об’єктів потребує наявності існуючої теле-
фонної або облаштування виділеної лінії зв’язку, що збільшує розмір 
початкових витрат і обмежує можливість розширення системи.

5. У рамках існуючих систем неможливо без істотних капітальних 
вкладень підключення віддалених окремо розташованих об’єктів.

Крім очевидних недоліків першого варіанту, практика їх застосу-
вання за останні роки виявила такі особливості як конфліктність із 
факсами, що залишаються на ніч в автоматичному режимі, автовідпо-
відачами телефонів тощо.

Основною характерною рисою діяльності підприємства, пов'язаного 
з опрацюванням і передаванням інформації, яка підлягає захисту, є 
функціонування системи захисту інформації як комплексу програмно-
технічних засобів і організаційних рішень, що передбачають:
ü врахування, збереження і видачу користувачам інформаційних 

носіїв, паролів, ключів;
ü ведення службової документації служби захисту інформації (ге-

нерацію паролів, ключів, супровід правил розмежування доступу);
ü оперативний контроль за функціонуванням служби захисту ін-

формації;
ü контроль за ходом технологічного процесу опрацювання і пе-

редавання інформації шляхом реєстрації та аналізу дій користувачів, 
сигналізації про небезпечні події.
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Для надійного захисту території об’єктів сучасний комплекс пови-
нен містити в собі такі основні компоненти:
× механічну систему захисту;
× пристрій сповіщення про спроби вторгнення;
× оптичну (телевізійну) систему розпізнавання порушників;
× центральний пост охорони, який здійснює збір, аналіз, реєстрацію 

й передачу повідомлень, що надходять, а також керування периферій-
ними пристроями (брамою, загородженнями тощо);
× персонал охорони (охоронці, чергові на центральному посту).
До механічних засобів захисту відносять: цегельні або кам’яні стіни, 

рови, огорожі, спеціальні дротові загородження, парапети. Ці пере-
шкоди можуть мати багаторядну систему для збільшення часу опору 
порушнику.

Сповіщення про вторгнення на територію, що охороняється, здій-
снюється за допомогою різноманітних датчиків. У системах захисту 
периметру території без огорожі використовують мікрохвильові, інф-
рачервоні, ємнісні й електричні датчики.

Мікрохвильові системи ґрунтуються на контролі інтенсивності ви-
сокочастотного спрямованого випромінювання передавача, що сприй-
мається приймачем. Спрацьовування сигналізації відбувається під час 
переривання цього спрямованого випромінювання. Псевдовмикання 
сигналізації (помилкова тривога) можуть бути обумовлені переміщен-
ням у контрольованій зоні тварини, впливом рослинності, атмосферних 
опадів, пересуванням транспортних засобів, а також впливом сторонніх 
передавачів.

В інфрачервоних системах між передавачем і приймачем контр-
олюється інтенсивність монохроматичного світлового випромінювання 
в невидимій інфрачервоній області. Спрацьовування сигналізації від-
бувається при перериванні одного або декількох світлових променів. 
Псевдовмикання сигналізації можуть бути обумовлені переміщенням 
у контрольованій зоні тварин, сильним туманом або снігопадом.

Принцип дії ємнісної системи сповіщення ґрунтується на фор-
муванні електростатичного поля між паралельно розташованими 
передаючими і сприймаючими дротовими елементами спеціально-
го огородження. Спрацьовування сигналізації відбувається під час 
реєстрації визначеної зміни електростатичного поля, що має місце 
при наближенні людини до елементів огородження. Псевдовмикання 
сигналізації обумовлені переміщенням тварини, впливом рослинності, 
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зледенінням елементів огородження, атмосферними впливами або 
забрудненням ізоляторів.

Електричні системи сповіщення базуються на використанні спе-
ціального огородження з дротового матеріалу, що проводить струм. 
Критерієм спрацьовування сигналізації є реєстрація змін електричного 
опору елементів, що проводять струм, під час дотику до них. Псевдо-
вмикання сигналізації можуть бути викликані тваринами, рослинністю 
або забрудненням ізоляторів. Останнім часом з’явилися системи, за-
сновані на інших принципах.

Системи об’ємного контролю приміщень і територій. Вони за-
сновані на тому, що фіксується об’ємне поле, утворене датчиком-
генератором. При появі стороннього об’єкта конфігурація та інтен-
сивність поля змінюється, що і фіксується приймачем.

Системи, що реагують на зміну певних фізичних параметрів оптич-
них кабелів при доторканні до них.

У механічних системах захисту території (огорожі, будинки, сті-
ни, вікна тощо) використовуються різноманітні датчики: вібраційні, 
акустичні, електричні перемикачі (з контактами), електричні дротові 
елементи (спрацьовування відбувається під час їх деформації).

Широке застосування знайшли телевізійні системи спостереження 
та сповіщення.

Для запобігання вторгненню на територію, що охороняється, ви-
користовується система, в якій знаходять застосування освітлювальні 
або звукові сигнальні установки. В обох випадках порушник, що нама-
гається проникнути на територію, яка охороняється, інформується про 
те, що він виявлений охороною, що має цілеспрямований психологічний 
вплив. Крім того, використання освітлювальних установок забезпечує 
сприятливі умови для дій охорони.

Складні комплекси захисту територій, що охороняються, які скла-
даються, як правило, із декількох систем, можуть ефективно функціо-
нувати за умови, що робота всіх технічних пристроїв постійно контр-
олюється та управляється центральним пристроєм.

Враховуючи підвищене психологічне навантаження чергових цен-
трального посту, необхідність оперативного прийняття і реалізації 
оптимальних рішень у випадку тривоги, до центральних пристроїв 
комплексів захисту пред’являються особливі вимоги:

1) вони повинні забезпечувати автоматичне виконання всіх необ-
хідних процедур. У пристрої пам’яті повинен бути записаний перелік 

тЕма 6. інФормаЦійна бЕзпЕка як складова Економічної бЕзпЕки підприємства



651Економічна бЕзпЕка підприємств

заходів, що здійснюються під час вмикання на центральному пості 
сигналізації тривоги. Доцільно, щоб цей перелік автоматично виводився 
на екран монітора;

2) центральний пристрій повинен забезпечувати автоматичну ре-
єстрацію і відображення всіх повідомлень, що надходять у централь-
ний пост, і сигналів тривоги. Відображення повідомлень здійснюється 
за допомогою монітора, на екран якого виводиться схематичний план 
території, що охороняється, з оцінками датчиків системи сповіщення, 
що спрацювали.

Сьогодні досить відомим є застосування шумоподібних (широ-
космугових) сигналів (ШСС) для пристроїв охоронної сигналізації 
радіоканалу.

Для розроблення вітчизняних радіосистем аудіоконтролю перед-
бачено такі основні вимоги:
ü підвищена скритність для пошукового приймача;
ü висока перешкодозахищеність каналу передачі;
ü широкий частотний діапазон;
ü якісна передача аудіоінформації.
Лише застосування ШСС дозволяє задовольнити ці вимоги. Для 

зниження можливості виявлення радіолінії пошуковим приймачем 
у схему вводяться елементи дистанційного керування (ДК). Введення 
додаткового радіоканалу управління дозволяє з урахуванням специ-
фіки застосування істотно знизити енергозатрати при роботі системи 
аудіоконтролю у пасивному режимі.

Розрізняють два види сигналів, що відрізняються засобом введення 
інформаційної складової:
ü ШСС 1 – фазова маніпуляція несучої частоти двома квазіортого-

нальними псевдовипадковими послідовностями (ПВП);
ü ШСС 2 – частотна модуляція інформаційним сигналом несучої 

частоти з фазовою маніпуляцією, що виробляє коди ПВП.
Практична реалізація пристрою аудіоконтролю орієнтована на ви-

користання одного з видів сигналів.
Практична реалізація приймачів шумоподібних сигналів можлива 

тільки на основі спеціального кореляційного опрацювання, розро-
бленого і застосованого в космічних засобах передавання інформації, 
радіонавігації, радіолокації та стільникових мережах зв’язку.

З іншого боку, якісна передача інформації в системах аудіоконтролю 
потребує, щоб швидкість передачі була не менше 100 Кбіт/с. Сучасна 
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елементна база дозволяє забезпечити побудову тракту приймального 
пристрою зі смугою за проміжною частотою ∆ F = 10–20 МГц. У такому 
випадку потенційний виграш щодо опрацювання ШСС, який відображає 
відношення вихідного сигналу сигнал/перешкода до вхідного, складе 
20 дБ. Забезпечення такого виграшу багато в чому визначається тим, 
наскільки вдало буде обраний тип ШСС. При цьому припускається як 
вибір ПВП, так і засіб введення інформаційного сигналу.

Мінімально можливе значення відношення сигнал/перешкода 
на вході обмежується чутливістю приймальної частини системи. Ви-
користовуване кореляційне опрацювання ШСС є оптимальне за наяв-
ності перешкоди типу білого шуму. На практиці виникають додаткові 
втрати за рахунок впливу інших перешкод.

6 . 1 3 .  О с о б л и в о с т і  з а х и с т у  і н ф о р м а ц і ї 
в  р і з н и х  с ф е р а х  д і я л ь н о с т і

Захисту підлягає будь-яка документаційна інформація, оскільки не-
правомірне її використання може завдати збитків її власникові, користува-
чеві та іншим особам. Неправомірний доступ до інформаційних ресурсів 
може завдати втрат громадянам, організаціям (юридичним особам) та 
державі загалом, а також базі нормативно-технічних документів з ТЗІ. 
Метою захисту інформації має бути:

• запобігання відтоку, розкраданню, втраті, перекручуванню, 
підробці інформації;

• запобігання загрозам державної безпеки, безпеки особистості, 
суспільства загалом;

• запобігання несанкціонованим діям зі знищення, модифікації, 
копіювання, блокування інформації; запобігання іншим формам 
незаконного втручання в інформаційні ресурси та інформаційні 
бази даних і системи, забезпечення правового режиму докумен-
тованої інформації як об’єкта власності;

• захист конституційних прав громадян на збереження особис-
тої таємниці та конфіденційності персональних даних, що є в 
інформаційних системах і ресурсах суб’єктів і об’єктів різних 
форм власності;

• збереження державної таємниці, конфіденційності доку-
ментованої інформації згідно з чинним законодавством;

тЕма 6. інФормаЦійна бЕзпЕка як складова Економічної бЕзпЕки підприємства



653Економічна бЕзпЕка підприємств

• забезпечення прав суб’єктів в інформаційних процесах під час 
розроблення, виробництва та застосування інформаційних сис-
тем, технологій і засобів їх забезпечення.

Режим захисту інформації має передбачати поділ інформаційних 
ресурсів за такими критеріями: 

• відносне віднесення відомостей до державної таємниці уповно-
важеними органами на основі Закону України “Про державну 
таємницю”;

• конфіденційність документування інформації власником інфор-
маційних ресурсів чи уповноваженою особою на основі Закону 
України “Про захист інформації”;

• збереження персональних даних на основі Закону України “Про 
захист інформації”.

Органи державної влади та організації, що несуть відповідальність 
за формування й використання інформаційних ресурсів, що підлягають 
захисту, а також органи та організації, що розробляють і застосовують 
інформаційні системи й технології для формування та використання 
інформаційних ресурсів з обмеженим доступом, керуються у своїй 
діяльності законодавством України.

Органи державної влади здійснюють контроль за дотриманням ви-
мог щодо захисту інформації та експлуатації спеціальних програмно-
технічних засобів захисту, вживають організаційних заходів захисту 
інформаційних систем, що опрацьовують інформацію, з обмеженим 
доступом в недержавних структурах. Організації, які опрацьовують 
інформацію з обмеженим доступом, що є власністю держави, ство-
рюють спеціальні служби для захисту інформації. Однак є й приватні 
структури, які займаються наданням послуг щодо захисту інформації.

Власник інформаційних ресурсів або уповноважені ним особи ма-
ють право здійснювати контроль за виконанням вимог до захисту ін-
формації та забороняти чи призупиняти оброблення інформації у разі 
невиконання цих вимог, а також може звертатися в органи державної 
влади з приводу оцінювання правильності виконання та дотримання 
вимог захисту його інформації в інформаційних системах. Ці органи 
дотримуються вимог конфіденційності інформації та результатів пере-
вірки.

Власник документів інформаційних систем, згідно з чинним за-
конодавством, забезпечує умови доступу користувачів до інформації 
та порядок надання їм інформації. Підставою для забезпечення рівня 
захисту інформації є чинне законодавство України.

6.13. особливості захисту інФормаЦії в різних сФЕрах діяльності
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Власник документів має сповіщати власника інформаційних ре-
сурсів та систем про всі факти порушення режиму захисту інформації.

Захист прав суб’єктів у сфері формування та користування інформа-
ційними ресурсами, розроблення, виробництва та застосування інфор-
маційних систем, технологій і засобів їх забезпечення здійснюється з 
метою запобігання правопорушенням, неправомірним діям, відновлення 
порушених прав та відшкодування заподіяної шкоди.

Захист прав суб’єктів у вказаній формі здійснюється судами з ураху-
ванням специфіки правопорушення та завданих збитків. Для перегляду 
конфліктних ситуацій і захисту прав учасників у сфері формування, 
використання інформаційних ресурсів та їх технологій і засобів їх за-
безпечення можуть створюватись тимчасові і постійні третейські суди.

Донедавна Інтернет використовували практично кожна фірма, кожне 
підприємство незалежно від форми власності та виду господарської ді-
яльності, переважно для опрацювання інформації простих протоколів: 

• електронна пошта;
• передавання файлів;
• віддалений доступ. 
Нині завдяки великому поширенню технологій www дедалі актив-

ніше застосовують засоби розподіленого опрацювання мультимедійної 
інформації. Одночасно з цим зростає обсяг даних, що опрацьовуються в 
середовищах клієнт/сервер і призначені для одночасного колективного 
доступу великої кількості абонентів. Розроблено кілька протоколів при-
кладного рівня, що забезпечують інформаційну безпеку таких додатків:

• електронна пошта (PEM, PGP і т. і.);
• www (Secure HTTP, SSL і т.п.);
• мережеве управління (SNMPv2 тощо). 
Проте наявність засобів гарантування безпеки у базових протоколах 

сімейства TCP/IP дасть змогу здійснювати інформаційний обмін між 
широким спектром різних додатків і сервісних служб.

Засоби безпеки протоколу IP дають змогу управляти захистом всьо-
го IP-трафіка від джерела інформації до її одержувача. Можливості 
управління безпекою IP (IP Security Management) в системі Windows 
2000 дозволяють призначати і застосовувати політику безпеки IP, яка 
гарантує захищений обмін інформацією для всієї мережі. 

Механізм безпеки IP є реалізацією протоколу безпеки IP (IP Security, 
IPSec), прозорою для користувача, адміністрування безпеки централі-
зоване і поєднує гарантії безпечного обміну інформацією із легкістю 
застосування. 

тЕма 6. інФормаЦійна бЕзпЕка як складова Економічної бЕзпЕки підприємства
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Захист мереж, заснованих на протоколі IP, сьогодні є реальною 
потребою, має велике значення і зростає з кожним роком. Нині у 
взаємозв’язаному діловому світі мереж Інтернет, інтранет, екстранет 
(extranet – корпоративна мережа, складові частини якої зв’язані через 
відкриті мережі, наприклад через Інтернет), філіалів і віддаленого до-
ступу у мережах передається важлива інформація, конфіденційність 
якої має бути дотримана. Однією з основних вимог до мережі з боку 
мережевих адміністраторів та інших професіоналів, що обслуговують 
і використовують мережі, є вимога гарантії, що цей трафік буде за-
хищений: 

• доступу суб’єктів, що не мають на це прав;
• перехоплення, перегляду або копіювання; 
• модифікації даних під час шляху в мережі.
Ці проблеми характеризуються такими показниками:
• цілісність даних;
• конфіденційність;
• достовірність. 
Одночасно захист від повторного використання (replay protection) 

запобігає прийняттю повторно надісланого пакету. 

6 . 1 4 .  М е т о д и  з а х и с т у  і н ф о р м а ц і ї 
в  д е ц е н т р а л і з о в а н и х  ф а й л о в и х 

с и с т е м а х 

На сучасному етапі технологічного розвитку суспільства та викорис-
тання ним мереж і мережних технологій гостро постає питання безпеки 
передачі та зберігання інформації. Вагоме місце у програмному забез-
печені для мережі та мережних технологій займають децентралізовані 
файлові системи. Як приклад можна навести Napster, Gnutella, Freenet, 
OceanStore, eDonkey, BitTorrent, а також системи на основі протоколу 
FastTrack: Kaza, Grokster, Morpheus та ін. Обсяг даних, що пересила-
ють такими системами, становить близько 75 % обсягу інформації, що 
пересилається через мережу. Часто в таких системах для забезпечення 
безвідмовності мережі та/або пришвидшення завантаження, дані зберіга-
ються з надмірним використанням копії файлів або їхніх частин на різних 
комп’ютерах в мережі. Також можливий варіант, при якому файл ділиться 
на п частин так, що будь-яких К (К < п) з них досить, щоб відновити 

6.14. мЕтоди захисту інФормаЦії в дЕЦЕнтралізованих Файлових систЕмах
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файл. Для забезпечення конфіденційності інформації в розподілених 
системах часто використаються криптосистеми з відкритим ключем. Зо-
крема, їх можна використати для побудови математичної моделі контролю 
доступу в розподіленій децентралізованій файловій системі.

Фактори, що безпосередньо впливають на роботу та стійкість крип-
тосистем можна поділити на наступні групи:

1. Неможливість застосування стійких алгоритмів:
ü низька швидкість стійких криптоалгоритмів;
ü експортні обмеження;
ü використання власних криптоалгоритмів.
2. Невірна реалізація криптоалгоритмів:
ü зменшення криптостійкості під час операції генерації ключа;
ü відсутність перевірки на слабкість створеного ключа;
ü недостатня захищеність від руйнуючих програмних засобів (ві-

руси);
ü наявність залежності від часу опрацювання ключів;
ü помилки в програмній реалізації;
ü наявність запасних виходів;
ü недоліки в роботі датчика випадкових чисел.
3. Неправильне застосування криптоалгоритмів:
ü недостатня довжина ключа;
ü повторне накладання гами шифру;
ü зберігання ключа разом з даними.
4. Людський фактор.
До переваг подібних криптосистем можна віднести порівняно ви-

соку швидкість шифрування/розшифрування даних. Крім того, деякі 
із криптосистем на лінійних кодах можуть бути використані для од-
ночасного шифрування й завадостійкого кодування даних або ж для 
одночасного шифрування повідомлення й поділу його на частини – 
за схемою поділу секрету.

Розроблення криптосистем для забезпечення таких завдань як за-
хист, збереження цілісності та конфіденційності інформації в децентра-
лізованих системах передачі даних на сьогоднішній день є важливим 
питанням. Але у процесі створення таких алгоритмів виникає низка 
проблем, зокрема, вони виражені у недоліках, які мають власне самі 
децентралізовані системи обміну даними. Висока надійність таких 
систем призводить до дуже серйозних проблем, пов’язаних з керу-
ванням системою і достовірністю розповсюдженої в ній інформації 

тЕма 6. інФормаЦійна бЕзпЕка як складова Економічної бЕзпЕки підприємства
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та спричинює ряд недоліків: керування системою; інформаційна від-
повідність; безпека; великі затрати на підтримку мережі; виникнення 
великої кількості помилок.

Важливим недоліком такої системи також є факт “паразитного під-
ключення”. Під цим терміном розуміють те, що більшість користувачів 
не відкривають доступ до власних файлів, а лише користуються від-
критими, таким чином перетворюючи систему з децентралізованою 
архітектурою на клієнт-серверну систему. На ряду з низкою проблем 
також можна визначити значні переваги:
ü стрімке зростання кількості абонентів;
ü стійкість системи щодо збоїв;
üстійкість щодо зовнішніх технологічних втручань;
üмасштабування системи;
üбалансування навантаження;
ü широкий масив пропуску.
Такі переваги ставлять децентралізовані системи на крок попереду 

перед іншими. Область застосування даних систем досить велика, але 
найбільш успішними є лише чотири з них, такі як:
ü системи обміну файлами (file-sharing). У цьому випадку децен-

тралізовані мережі виступають якісною альтернативою FTP-архівам, 
які вже давно перестали справлятися з ростом інформаційного напо-
внення та числа користувачів;
ü розподілені обчислювальні мережі. Наприклад, такі як SETI@

HOME. Цей проект продемонстрував величезний обчислювальний по-
тенціал для непаралельних завдань. У даний момент у ньому беруть 
участь понад три мільйони користувачів, а загальне число “процесоро-
років” перебільшило сімсот тисяч, і все це на абсолютно безкоштов-
ній основі, коли добровольці не одержують нічого, крім можливості 
суспільного визнання;
ü служби повідомлень (Instant-messaging);
ü мережі групової роботи (P2 P Groupware). Подібні додатки поки 

мало поширені, але в їхньому майбутньому сумніватися не доводить-
ся. Перспективними вважаються Groove Network – мережа, що надає 
захищений простір для комунікацій, і OpenCola – технологія пошуку 
інформації та обміну адресами найцікавіших джерел, де в ролі по-
шукового сервера виступає не персональний комп’ютер, а кожен з 
користувачів мережі, що обіцяє значно вищу дієздатність (при відпо-
відальному підході користувачів до процесу).

6.14. мЕтоди захисту інФормаЦії в дЕЦЕнтралізованих Файлових систЕмах
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Для вирішення проблеми безпеки передачі інформації в таких сис-
темах пропонуються наступні методи:
ü побудова та аналіз математичної моделі децентралізованої сис-

теми;
ü побудова та аналіз криптосистем з відкритим ключем;
ü дослід принципів роботи децентралізованої системи;
ü побудова та аналіз математичної моделі контролю доступу до фай-

лів та директорій;
ü побудова та аналіз математичної моделі контролю доступу до фай-

лової системи.
Отже, створення математичної моделі контролю доступу на основі 

криптосистеми з відкритим ключем на лінійних кодах з успіхом може 
застосовуватися для забезпечення захисту інформації від несанкціоно-
ваного доступу в децентралізованих файлових системах за умови від-
сутності єдиного центру, що дозволяв або забороняв би доступ до фай-
лів. Дана криптосистема з відкритим ключем може бути використана 
в системах передачі даних для забезпечення конфіденційності переданої 
інформації, особливо у випадку, коли необхідна висока швидкість шиф-
рування та розшифрування даних, що є важливим аспектом досліджен-
ня. Така система захисту на основі криптоалгоритмів дозволяє безпечно 
зберігати інформацію на довільному ПК, від якого не вимагатиметься 
висока потужність опрацювання мережних операцій.

6 . 1 5 .  О с о б л и в о с т і  з а х и с т у  і н ф о р м а ц і ї 
п і д  ч а с  р о з с л і д у в а н н я  к р и м і н а л ь н и х 

с п р а в

Інтенсивне впровадження сучасних інформаційних технологій в 
економіці, управлінні та особливо в кредитно-банківській діяльності 
зумовило виникнення нового класу злочинів – таких, які скоюють за 
допомогою комп’ютерних технологій, або “комп’ютерних” злочинів, 
тобто виникла нова форма злочинності – кіберзлочинність. Нині про-
блема боротьби з цією новою формою злочинності є актуальною через 
стрімкий розвиток комп’ютерних технологій на основі використання 
глобальної інформаційної мережі Інтернет. 

Злочини, що вчиняються за допомогою комп’ютерних технологій, 
набули статусу міжнародних. Кіберзлочини зумовлені створенням між-
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народних інформаційних систем, зокрема таких, як Інтернет, що об’єднує 
обчислювальні центри й системи більш як 80 країн і забезпечує обмін 
даними між різними джерелами й користувачами. В розвинених країнах 
цей вид злочинності завдає величезних збитків власникам і користу-
вачам автоматизованих систем, змушує їх витрачати великі кошти на 
розроблення та впровадження програмних, технічних та інших засобів 
захисту від несанкціонованого доступу до інформації, її перекручування 
чи знищення. 

Ще в 90-ті роки у Сполучених Штатах Америки комп’ютерні шах-
райства щорічно спричиняли збитки на суму понад $10 млрд. У Вели-
кій Британії, де комп’ютерна злочинність на той час зросла в 4 рази, 
за оцінками Конфедерації британських промисловців, щорічні збитки 
сягали 5 млрд. фунтів стерлінгів. Ризик стати потерпілим від таких зло-
чинів набрав значних обсягів, що змусило страхову агенцію Ллойда у 
Лондоні розпочати страхування від комп’ютерних злочинів. Такий тип 
страхування також був введений у Німеччині. 

За оцінками вітчизняних і зарубіжних фахівців, розв’язання про-
блем розслідування злочинів цього виду є складним завданням для 
правоохоронних органів як у нашій країні, так і за рубежем. Наприклад, 
у Великій Британії із 270 установлених злочинів з використанням за-
собів комп’ютерної техніки за останні 5 років було розкрито тільки 6; 
у ФРН із 2777 випадків розкрито тільки 170, тоді як інші 2607 кримі-
нальних справ було припинено за різними обставинами; у Франції із 
зареєстрованих 70 злочинів розкрито лише 10; у США за 200 злочинів 
до кримінальної відповідальності було притягнуто лише 6 осіб. Наве-
дені дані красномовно свідчать про рівень складності розслідування 
злочинів категорії, що розглядається. 

Американські фахівці з проблем комп’ютерної злочинності під-
креслюють, що реальні масштаби цієї проблеми нікому невідомі, а 
розміри збитків вимірюються мільйонами доларів США і продовжують 
зростати. Офіційна статистика США свідчить про те, що тільки 5% 
“комп’ютерних” злочинів стають відомими правоохоронним органам 
і близько 20% з них піддаються судовому переслідуванню. 

Останнім часом і в Україні спостерігається стрімке зростання зло-
чинів, пов’язаних із втручанням у роботу автоматизованих систем. Як 
правило, втручання це здійснюється з метою вчинення інших, більш 
тяжких злочинів: 
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• розкрадання майна;
• вимагання майна під погрозою знищення;
• спотворення інформації, що опрацьовується чи зберігається в 

автоматизованих системах;
• несанкціоноване ознайомлення з такою інформацією;
• викрадення конфіденційної інформації;
• знищення конфіденційної інформації тощо.
Висока латентність таких злочинів пояснюється насамперед тим, що 

державні й комерційні структури, які зазнали нападу, особливо в банків-
ській діяльності, не дуже вірять у можливості розкриття таких злочинів 
правоохоронними органами. Однією з основних причин високої латент-
ності та низького рівня розкриття злочинів у сфері комп’ютерної інформа-
ції є проблеми, що виникають перед правоохоронними органами на стадії 
порушення такої кримінальної справи внаслідок складності кваліфікації 
злочинних діянь та особливостей проведення окремих слідчих дій. 

Згідно з чинним законодавством, виділяють кілька основних обста-
вин, які потребують обов’язкового визначення у кримінальних справах 
такої категорії, а саме:

• об’єкт та предмет злочину;
• об’єктивна та суб’єктивна сторони злочину;
• об’єктивна та суб’єктивна сторони самого суб’єкта злочину. 
Відповідно до Закону України “Про захист інформації в автомати-

зованих системах”, об’єктом злочину є правові відносини щодо захисту 
інформації в автоматизованих системах. 

Згідно з Кримінальним Кодексом України, предметом злочину ви-
ступають: 

• автоматизовані системи (АС) – системи, що здійснюють авто-
матизоване опрацювання бази даних і до складу яких входять 
технічні засоби: засоби обчислювальної техніки і зв’язку; методи 
і процедури; програмне забезпечення; носії інформації – фізичні 
об’єкти, поля і сигнали, хімічні середовища, накопичувачі даних 
в інформаційних системах; 

• інформація, яка використовується в АС, – сукупність усіх да-
них і програм, використовуваних в АС незалежно від засобу їх 
фізичного та логічного подання; 

• програмні й технічні засоби, призначені для незаконного про-
никнення в автоматизовані системи. 
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Модель структури злочину, пов’язаного з автоматизованими сис-
темами (АС), схематично подано на рис. 6.26. 

Кіберзлочини

Об’єктивна сторона злочинів харак-
теризується втручанням у роботу АС 
або розповсюдженням програмних і 
технічних засобів, призначених для 
незаконного проникнення в АС і 
здатних спричинити перекручування 
або знищення інформації чи її носіїв 

Суб’єктивна сторона злочину харак-
теризується умислом щодо вчинюва-
них злочинцем дій, а його психічне 
ставлення до наслідків у вигляді 
перекручування чи знищення інфор-
мації або її носіїв може характеризу-
ватись прямим чи непрямим умислом 
та необережністю в обох випадках

Особливість злочинів, пов’язаних 
із розповсюдженням програмних і 

технічних засобів, призначених для 
проникнення в АС

полягає в тому, що об’єктивна 
сторона таких злочинів виражається 
в самих діях, незалежно від того, чи 
спричинили вони наслідки у вигляді 
перекручування або знищення інфор-
мації чи її носіїв

Особливість злочинів, пов’язаних із 
втручанням у роботу АС

полягає в тому, що крім різних дій 
у вигляді різного впливу на робо-
ту АС, обов’язковими ознаками їх 
об’єктивної сторони є: наслідки у 
вигляді перекручення чи знищен-
ня інформації, тобто порушення її 
цілісності: руйнування; спотворення; 
модифікація; знищення; причинний 
зв’язок між вчиненими діями і на-
слідками

Рис. 6.26. Структурна модель кіберзлочину

При розповсюдженні програмних і технічних засобів, призначе-
них для незаконного проникнення в автоматизовані системи, намір 
є лише прямим, оскільки суб’єктивну сторону цього злочину визна-
чає психічне ставлення злочинця до вчинюваних ним дій. Мотиви і 
мета вчинення злочинів можуть бути різними і свідчити про те, що 
робота автоматизованої системи порушена, наприклад, для вчинення 
інших злочинів. 

Згідно з Кримінальним кодексом України, під втручанням у роботу 
АС розуміють будь-які зловмисні дії, що впливають на опрацювання 
інформації в АС, тобто на всю сукупність операцій:

• зберігання;  
• введення;

6.15. особливості захисту інФормаЦії під час розслідування кримінальних справ
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• записування;
• перетворення; 
• зчитування; 
• зберігання;
• знищення; 
• реєстрація.
Ці операції здійснюються за допомогою технічних і програмних 

засобів, зокрема, обміну через канали передавання даних. При втру-
чанні в роботу АС порушується її робота, а отже, спотворюється про-
цес опрацювання інформації, наслідком чого є перекручування або 
знищення самої інформації чи її носіїв. 

Під знищенням інформації розуміють її втрату, коли вона в АС 
перестає існувати для власників чи користувачів або блокується. Роз-
різняють внутрішнє і зовнішнє втручання в роботу АС, тобто у формі 
впливу на канали передачі інформації між технічними засобами її 
опрацювання і зберігання всередині АС та між окремими АС, вна-
слідок чого інформація, що передається для опрацювання, знищується 
або перекручується. 

Перекручення інформації – це зміна її змісту, порушення її ціліс-
ності, в тому числі й часткове знищення. 

Механізм розслідування перелічених злочинів подано у вигляді 
блок-схеми на рис. 6.27.

Огляд місця події. Після прибуття на місце події слідчо-опера-
тивна група має вжити заходів щодо охорони місця події та забезпечення 
збереження інформації на комп’ютерах і периферійних запам’ятовуючих 
пристроях (ПЗП). 

Перший етап. Першочергові дії: 
• визначення місцезнаходження серверів;
• локалізація компютерної техніки та заборона доступу до неї 

працівником фірми; 
• заборона вимикати електропостачання комп’ютерної техніки; 
• якщо на момент огляду місця події електропостачання об’єкта 

вимкнено, то до його відновлення потрібно вимкнути з електро-
мережі всю комп’ютерну техніку, котра перебуває в приміщенні, 
яке оглядають; 

• не здійснювати ніяких маніпуляцій із засобами комп’ютерної 
техніки, якщо їх результат заздалегідь невідомий; 
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Злочини щодо інформації в АС

Суб’єктами злочинів, пов’язаних із 
знищенням, перекрученням інформації, 
може бути будь-яка фізична осудна осо-
ба, що досягла 16-річного віку, включа-
ючи і персонал АС, якого власник АС 
чи уповноважена ним особа визначили 
для здійснення функцій управління та 

обслуговування АС

Суб’єктами злочину у формі розповсю-
дження програмних і технічних засобів, 

призначених для незаконного про-
никнення в АС і здатних спричинити 

перекручення або знищення інформації 
чи її носіїв, можуть бути: розробники 
таких програмних і технічних засобів; 
розробники програм з комп’ютерними 

вірусами; хакери

установити умови здійснення злочину у сфері комп’ютерної інформації

обмежене коло осіб, що мають доступ до АС

наявність серед них осіб, що мають 
зв’язки в криміногенному середовищі

складнощі оперативного прикриття 
об’єктів, які використовують АС 

врахувати специфіку розслідування злочину у 
сфері комп’ютерної інформації

складність кваліфікації злочинів на стадії по-
рушення кримінальної справи

для визнання фактичних даних доказами вони мають бути отри-
мані із джерел із дотриманням чинного законодавства

до розслідування комп’ютерних злочинів треба залуча-
ти спеціаліста з комп’ютерної техніки

враховувати специфіку проведення окремих слідчих дій: огляд місця події; 
обшук; виїмка речових доказів; допит потерпілих; допит свідків; призначення 

програмно-технічної експертизи

Рис. 6.27. Механізм розслідування злочинів у сфері 
комп’ютерної інформації

• за наявності в приміщенні, де перебуває комп’ютерна техніка, 
небезпечних речовин, матеріалів чи обладнання (електромаг-
нітних, вибухових, токсичних тощо) видалити їх в інше місце. 
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Другий етап. Безпосередній огляд місця події і вилучення речових 
доказів проводять із врахуванням: 

• можливості спроби з боку персоналу пошкодити комп’ютерну 
техніку з метою знищення інформації, якщо до скоєння злочину 
причетні працівники цього об’єкта; 

• наявності в комп’ютерній техніці спеціальних засобів захисту 
від несанкціонованого доступу, які, не отримавши у встанов-
лений час спеціального коду, автоматично знищать всю інфор-
мацію; 

• наявності в комп’ютерній техніці інших засобів захисту від 
несанкціонованого доступу. 

Обшук і виїмка речових доказів. При обшуках і виїмках, 
пов’язаних із вилученням ЕОМ, машинних носіїв та інформації, ви-
никає низка загальних проблем, пов’язаних зі специфікою технічних 
засобів, що вилучаються.

Зокрема, необхідно передбачати: заходи безпеки, яких вживають 
злочинці з метою знищення речових доказів:

• використання спеціального обладнання, яке в критичних випад-
ках утворює сильне магнітне поле, що стирає магнітні записи;

• включення до складу програмного забезпечення машини про-
грами, яка примусить комп’ютер періодично вимагати пароль, і 
якщо протягом декількох секунд правильний пароль не введений, 
дані в комп’ютері автоматично знищуються;

• установлення прихованих команд, що знищують або архівують 
з паролями важливі дані, якщо деякі процедури запуску машини 
не супроводяться спеціальними діями, відомими тільки їм. 

Враховуючи особливості речових доказів, пов’язаних із 
комп’ютерними злочинами, їх пошук та виїмку слід розпочинати з ана-
лізу та вилучення інформації з ЕОМ. Оскільки пошук і аналіз інформації 
і програмного забезпечення в них завжди вимагає спеціальних знань, то 
наступні слідчі дії треба виконувати тільки за участю фахівця. 

Працівник органів внутрішніх справ, оперуповноважений ВДСБЕЗ 
мають чітко знати особливості комп’ютерної техніки, зокрема, в яких 
пристроях зберігається та з яких вилучається потрібна інформація. 

Аналіз і вилучення інформації в комп’ютері здійснюють як в 
оперативному запам’ятовуючому пристрої (ОЗП), так і на периферій-
них запам’ятовуючих пристроях (ПЗП) – накопичувачах на жорстких 
магнітних дисках, оптичних дисках, дискетах, магнітних стрічках та 
ін. Слід пам’ятати, що при вимкненні персонального комп’ютера або 
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закінченні роботи з конкретною програмою ОЗП очищується і всі дані 
в ОЗП знищуються. 

Найбільш ефективним і простим способом фіксації даних з ОЗП є 
виведення інформації на друкувальний пристрій (принтер). Як зазна-
чалося раніше, бажано під час такої роботи користуватися послугами 
фахівців.

Інформація в ПЗП зберігається у вигляді файлів, упорядкованих за ка-
талогами. Тому особливу увагу потрібно приділяти пошуку “прихованих” 
файлів та архівів, у яких здебільшого приховується важлива інформація. 
Якщо встановлено зашифровані файли або захищені паролями, то їх на-
правляють для розшифрування і декодування відповідним фахівцям. 

Аналогічно з ОЗП, інформацію, знайдену в ПЗП, доцільно під час 
огляду виводити на друкувальні пристрої і зберігати на паперових носі-
ях у вигляді додатків до протоколу огляду. Дані із “поштових скриньок” 
електронної пошти можна вилучати за правилами виїмки. 

Речові докази – це матеріальні цінності, паперові чи електронні 
носії, які містять певну інформацію про скоєння злочину і можуть бути 
використані в суді. Речові докази у вигляді ЕОМ, машинних носіїв по-
трібно особливо акуратно вилучати, транспортувати та зберігати. Під 
час вилучення їх не можна кидати, ударяти, підвищувати температуру, 
вологість, використовувати гази тощо. Всі ці зовнішні чинники можуть 
спричинити втрату даних, інформації і властивостей апаратури. Однак, 
застосовуючи специфічні методи під час оглядів та обшуків, слід за 
можливості збирати традиційні докази:

• приховані відбитки пальців на клавіатурі;
• відбитки пальців на вимикачах;
• відбитки пальців на інших частинах ЕОМ.
Огляду підлягають усі пристрої конкретної ЕОМ для подальшого 

відтворення картини дій зловмисників і отримання важливих доказів. 
Оптимальний варіант вилучення ЕОМ і машинних носіїв ін-

формації – це фіксація їх на місці виявлення і пакування так, щоб 
апаратуру можна було успішно, правильно й точно відтворити в лабо-
раторних умовах або в місці проведення слідства за участі фахівців. 
Потрібно враховувати, що конкретна програмно-технічна конфігурація 
дає змогу виконувати з апаратурою певні дії, і порушення конфігурації 
або відсутність даних про точну її фіксацію може вплинути не тільки 
на можливість виконання на ній відповідних дій у процесі слідства, а 
й на оцінку в суді можливості здійснення злочину. 
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Програмно-технічна експертиза (ПТЕ) призначається у разі по-
рушення кримінальної справи у випадках, передбачених ст. 75 і 76 
КПК України, для проведення досліджень, схематично зображених 
на рис. 6.28.

Проведення досліджень ПТЕ

установлення відповідності певної комп’ютерної системи або мережі стандар-
ту 

перевірка роботи комп’ютерної системи або мережі за допомогою спеціаль-
них тестів

ідентифікація автора програмного засобу, його призначення, встановлення 
факту його інтерпретації і меж дозволеної компіляції

дослідження речових доказів, а саме: фіксація джерела, виду, способу введен-
ня й виведення даних та їх опрацювання; виявлення змін і доповнень у про-
грамних засобах; відновлення пошкоджених або знищених файлів; відновлен-
ня пошкоджених магнітних та інших носіїв машинної інформації

оцінка вартості комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв, програмних 
продуктів, а також перевірка контрактів на їх постачання

установлення рівня професійної підготовки окремих осіб з програмування і 
роботи з комп’ютерною технікою

переклад документів технічного змісту (в окремих випадках) 

Рис. 6.28. Проведення досліджень ПТЕ

У процесі розслідування виникає потреба у призначенні кримі-
налістичної експертизи для дослідження документів, вилучених під 
час огляду ЕОМ. Зокрема, за допомогою дактилоскопічної експертизи 
можна виявити на документах, частинах ЕОМ і машинних агрегатах 
відбитки пальців рук причетних до справи осіб. 

Особливе значення в розкритті та розслідуванні комп’ютерних 
злочинів, згідно зі ст.1 Закону України “Про оперативно-розшукову 
діяльність”, має оперативно-розшукова інформація. Для її отримання, 
а також для здійснення пошукових заходів з метою фіксації фактичних 
даних про протиправну діяльність окремих осіб чи груп, спрямовану 
на втручання в АС, оперативні працівники повинні опитати усіх осіб, 
що мали доступ до АС:

• користувачів;
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• програмістів;
• обслуговуючий персонал;
• працівників служби безпеки та ін. 
Оперативники під час опитування мають приділяти особливу увагу 

висвітленню таких питань: 
• хто та за яких обставин зафіксував несанкціонований доступ 

до інформації в АС; 
• до яких дій вдався персонал для отримання повідомлення про 

незаконне втручання в АС; 
• як поводилися конкретні особи; 
• наявність даних про осіб, що мали намір здійснити несанк-

ціонований доступ до інформації; 
• наявність даних про зв’язки обслуговуючого персоналу з осо-

бами, що становлять оперативний інтерес, а також з криміно-
генним середовищем. 

Таку інформацію використовують для успішного проведення окре-
мих слідчих дій та вжиття оперативних заходів, висунення версій, які 
мають перевірити слідчі або оперативники.

Отже, є достатньо можливостей і способів активізації діяльності 
правоохоронних органів для підвищення ефективності розслідування 
кримінальних справ, пов’язаних зі злочинами, скоєними за допомогою 
комп’ютерних технологій. 

Враховуючи особливості речових доказів, пов’язаних зі злочинами, 
що вчиняються за допомогою комп’ютерних технологій, а також те, 
що їх пошук і виїмка завжди потребують спеціальних знань, такі дії 
потрібно виконувати із застосуванням спеціальних засобів і методик 
за участю підготовлених фахівців. 

Завданнями криміналістичної експертизи (КЕ) є. 
1) тлумачення комп’ютерної інформації, яка стосується кримі-

нальної справи; 
2) тлумачення складної термінології і документів технічного змісту 

тощо;
3) відновлення знищених файлів і стертих записів на носіях інфор-

мації, уточнення того, знищено чи модифіковано інформацію;
4) установлення того, чи змінено дати і час введення в комп’ютер 

певних файлів, записів на носіях інформації;
5) розшифрування закодованої інформації та захищеної паро-

лем;

6.15. особливості захисту інФормаЦії під час розслідування кримінальних справ
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6) установлення рівня професійної підготовки окремих осіб в га-
лузі програмування і забезпечення політики безпеки ІС;

7) роздруковування необхідної інформації, що міститься на жор-
стких дисках комп’ютерів і на зовнішніх магнітних носіях, у 
т.ч. з нетекстових документів;

8) установлення авторства, місця підготовки і способу виготов-
лення документів із застосуванням інформаційних технологій;

9) визначення вартості комп’ютерної техніки, периферійних при-
строїв, магнітних носіїв, програмних продуктів;

10) з’ясування технічного стану засобів комп’ютерної техніки та 
іншого обладнання інформаційної системи (ІС).

Якщо на побутовому рівні різне тлумачення термінологічних понять 
можна зрозуміти з контексту повідомлення, то у правозастосуванні 
понятійна невизначеність призводить до знецінення самих законів.

Важливим кроком на шляху до координації діяльності державних 
органів став Указ Президента України “Про Міжвідомчу комісію з 
питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді 
національної безпеки і оборони України” від 22.01.2002 р. № 63/2002, 
згідно з яким було створено відповідну Міжвідомчу комісію на чолі 
із Секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Основні 
завдання цієї Комісії такі:

• аналіз стану і можливих загроз національній безпеці України 
в інформаційній сфері та узагальнення міжнародного досвіду 
щодо формування та реалізації інформаційної політики;

• аналіз здійснення галузевих програм і виконання заходів, 
пов’язаних із реалізацією міністерствами та іншими централь-
ними органами виконавчої влади державної політики в інфор-
маційній сфері;

• розроблення і внесення Президентові України та Раді національ-
ної безпеки і оборони України пропозицій стосовно:

 − визначення національних інтересів України в інформаційній 
сфері, концептуальних підходів до формування державної 
інформаційної політики та забезпечення інформаційної без-
пеки держави; 

 − здійснення системних заходів, спрямованих на вдосконален-
ня інформаційної політики України, реалізацію державної 
стратегії розвитку і захисту національного інформаційного 
простору та входження України у світовий інформаційний 
простір;

тЕма 6. інФормаЦійна бЕзпЕка як складова Економічної бЕзпЕки підприємства



669Економічна бЕзпЕка підприємств

 − удосконалення системи правового та наукового забезпечення 
інформаційної безпеки України; розвитку інформаційної 
інфраструктури держави, зокрема з питань модернізації її 
матеріально-технічної бази та належного фінансового за-
безпечення; 

 − організації та порядку міжвідомчої взаємодії міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади у сфері забез-
печення інформаційної безпеки;

 − удосконалення системи оперативного інформаційно-
аналітичного забезпечення Президента України (в тому 
числі й альтернативною інформацією) у сфері національної 
безпеки і оборони.

Одну з найнебезпечніших загроз національній безпеці України в 
інформаційній сфері становить “комп’ютерна злочинність”. Як показу-
ють дослідження Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем 
боротьби з організованою злочинністю, рівень загрози зростатиме про-
порційно розширенню використання нових інформаційних технологій 
в управлінні, бізнесі, торгівлі. Загрози можуть бути як зовнішніми, 
так і внутрішніми. Слід зазначити, що у зв’язку із поширенням ви-
користання в Україні глобальної комп’ютерної мережі – Інтернет та 
з приєднанням до міжнародних систем телекомунікацій нових країн, 
підвищенням інтелектуального рівня зловмисників зовнішня загроза 
постійно зростатиме. Через глобальну комп’ютерну мережу – Інтер-
нет, що не має державних кордонів, хакери мають несанкціонований 
доступ до комп’ютерної інформації, а для проведення безподаткових 
фінансових операцій, “відмивання брудних” коштів через електро-
нні банківські системи глобальна мережа створює принципово нові 
умови, які в повному обсязі використовують кримінальні структури. 
Тому вже сьогодні необхідною є відповідна координація зусиль щодо 
забезпечення протидії цьому виду правопорушень.

Нині найгострішою проблемою залишається створення Міжві-
домчого центру боротьби з комп’ютерною злочинністю (МЦБКЗ), в 
якому необхідно організувати контактний пункт для отримання пові-
домлень про “кіберзлочини” та надання оперативної допомоги жерт-
вам зловмисників, а також організувати лабораторію для проведення 
комп’ютерних експертиз. Центр може стати місцем для організації 
семінарів, практикумів у системі підготовки суддів, прокурорів, слідчих. 
Якщо на створення та функціонування МЦБКЗ не буде виділено до-

6.15. особливості захисту інФормаЦії під час розслідування кримінальних справ
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статніх фінансово-матеріальних ресурсів, то в недалекому майбутньому 
втрати економіки держави від комп’ютерної злочинності виявляться 
набагато більшими.

6 . 1 6 .  З а х и с т  і н ф о р м а ц і ї  с т о с о в н о 
г р о м а д я н и н а

Розвиток сучасного суспільства неможливий без інформаційного 
забезпечення всіх сфер діяльності людини, зокрема, без надійного за-
хисту інформації. Особливої гостроти ця проблема набуває у зв’язку з 
масовою комп’ютеризацією, об’єднанням ЕОМ у комп’ютерні мережі 
та використанням Інтернет. Тому досить складним є завдання вибору 
з величезного масиву сучасних методів і засобів захисту інформації 
таких, що найбільше відповідають конкретним умовам діяльності та 
гарантують достатній рівень безпеки.

Різні технології захисту мають багато спільних ознак у розроб-ленні 
та використанні, зокрема:

• засоби захисту операційної системи;
• мережеві екрани;
• криптографічні системи;
• системи визначення атак;
• системи визначення реакцій на атаку;
• системи моніторингу інформаційної безпеки. 
Вивчення цих технологій ґрунтується на солідній теоретичній базі 

й аналізі вітчизняних та закордонних нормативних документів у галузі 
захисту інформації. Для кращого розуміння технологій захисту перед-
бачено вивчення методики і засобів проведення атак на комп’ютерні 
системи та мережі.

Тому підприємства не тільки повинні мати якнайкращу техніку, 
володіти новітніми технологіями, а й мати спеціалістів із захисту ін-
формації, які б відповідали таким вимогам:

• вміли ефективно організовувати захист інформації в комп’ю-
терних системах і мережах;

• володіли сучасними технологіями захисту інформації;
• мали достатню кваліфікацію для проектування й розроблення 

нових засобів і методів захисту. 
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Важливим чинником є також захист персоналу компанії, інформації 
про її працівників.

Згідно зі ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю. Виходячи з положення Конституції, слід 
підкреслити, що чим більше значення проголошені ідеї мають для сус-
пільства, тим важче вони втілюються в життя, тим довшим є їх шлях 
до конкретної особи. 

Проблеми утвердження пріоритету людини в економічній, політичній 
і духовній сферах тісно пов’язані з нормальним обігом інформації та 
оптимізацією соціального управління. Перехід до ринкових відносин, 
формування правової держави, демократичних традицій, інститутів і 
норм – усе це є засобом досягнення мети, яка полягає у створенні спри-
ятливих умов розвитку для окремої особи, а отже, і суспільства загалом. 
Економічна, політична і судова реформи потрібні для ефективного вза-
ємовигідного соціального управління і повноцінного обміну інформацією, 
що забезпечує свободу і гідну життєдіяльність людини. 

На підприємствах розвинених країн функціонує єдина служба без-
пеки, яка підпорядковується одному з керівників компанії. У складі цієї 
служби працюють підрозділи чи окремі спеціалісти (залежно від розмірів 
підприємства) за такими головними групами функцій:

• організація систем управління людськими ресурсами; 
• планування чисельності персоналу;
• аналіз і регулювання умов праці;
• гарантування безпеки праці;
• організація праці;
• оцінювання та атестація персоналу;
• підвищення кваліфікації;
• захист інформаційних технологій;
• оплата праці;
• соціальні проблеми персоналу;
• захист персоналу;
• підбір і мотивація персоналу;
• захист інформації компанії;
• корпоративна розвідка;
• контррозвідка;
• організація взаємин між адміністрацією, профспілкою, праців-

никами.

6.16. захист інФормаЦії стосовно громадянина
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Правовою основою систем управління людськими ресурсами є 
угоди і договори між суб’єктами соціально-трудових відносин. На 
республіканському рівні укладають генеральні угоди між представни-
ками професійних спілок, роботодавців та урядом України; галузеві 
угоди – між галузевими профспілками, об’єднанням роботодавців та 
представниками держави.

На підприємстві основою регулювання соціально-трудових відносин 
є колективний договір на строк від одного до трьох років між робо-
тодавцем і представниками найманого персоналу. У ньому фіксують 
взаємні обов’язки з основних питань умов та оплати праці:

• наймання;
• перекваліфікація;
• звільнення;
• гарантування безпеки і охорона здоров’я; 
• тривалість робочого часу і часу відпочинку;
• форми, системи і методи оплати праці та умови функціо-

нування; 
• форми вирішення трудових спорів; 
• форми надання послуг підприємства своїм працівникам: їда; 

транспортні послуги; лікування тощо;
• соціальні гарантії у разі погіршенні економічної кон’юнк-тури; 
• компенсації у разі нещасних випадків;
• відповідальність за розголошення комерційної таємниці;
• певні зобов’язання щодо специфіки діяльності фірми.
Економічними та політико-правовими формами, які створюють 

оптимальні умови для функціонування суспільства і прогресивного 
розвитку його інформаційного наповнення, є ринок, демократія і пра-
вова держава. 

У суспільстві інформація є основою для взаємодії та дієвого функ-
ціонування економіки, політики, права, запорукою прогресу: 

• ринкові відносини, що склалися на засадах самоорганізації, не 
можуть існувати без повноцінного інформаційного середовища, 
без нових інформаційних технологій, без усвідомлення того, що 
людина має саме те, чого їй не вистачає; 

• демократичні інститути і норми не можуть реально існувати 
без інформаційної свободи та якісно нових структур у сфері 
комунікації, які допомагають приймати рішення; 
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• особистість, громадянське суспільство не можуть впливати на 
державу без концепції найбільш повного забезпечення прав лю-
дини, і насамперед права на інформацію, яке дає змогу наблизи-
тися до аксіоми “управляє світом той, хто володіє інформацією”. 

Згідно зі ст. 200 Цивільного кодексу України:
• суб’єкт відносин у сфері інформації може вимагати усунення 

порушень його права та відшкодування майнової і моральної 
шкоди, завданої такими правопорушеннями;

• порядок використання інформації та захисту права на неї вста-
новлюється законом.

Будь-яке монопольне розпорядження інформацією згодом впливає 
і на саму державу, заводить суспільство у глухий кут в економічній, 
політичній і правовій сферах. На перший погляд, дозування інфор-
мації з боку держави є вигідним для неї, але це тільки здається. Коли 
держава інформує своїх громадян “дозовано”, неповно і неправдиво, 
то й зворотна інформація буде такою самою, а це унеможливить при-
йняття адекватних рішень. Досвід нашого суспільства переконливо 
це підтверджує. Обмеження інформації на міжнародній арені і всере-
дині країни (надмірна засекреченість, брак достовірної статистики і 
гласності, надання на різних рівнях “вигідної” інформації тощо) уже 
спричинилося до багатьох помилок. Так, у колишньому СРСР були 
закритими 70% нормативних актів, які стосуються прав і свобод гро-
мадян, внаслідок чого:

• людина була позбавлена можливості повною мірою використо-
вувати свої конституційні та інші права, свободи;

• ускладнювалася боротьба зі свавіллям;
• створювалися перепони проти оскарження неправомірних дій 

державних органів і посадових осіб. 
Це обмежувало правовий статус особистості, ставило її у залежність 

від державного апарату, чиновників, бюрократії.
На жаль, і нині в роботі міністерств, відомств, судів помітні на-

магання утаємничити свою діяльність, відсторонитись від громадян і 
громадськості. Створюються спеціальні структури “із захисту інформа-
ції”, ускладнюється доступ до її джерел. Використовуються заборонені 
або незаконні грифи, які обмежують доступ до інформації, зокрема: 
“Не для друку”, “Опублікуванню не підлягає” та “Для службового 
користування”. Тим самим порушується одне із найважливіших прав 
громадян – право на інформацію. При цьому ігнорується суттєвий 
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принцип демократії – принцип відкритості і публічності влади. Для 
нашого суспільства він має особливе значення, оскільки давня тради-
ція недовіри до влади може бути подоланою лише із запровадженням 
загальнодоступності інформації про діяльність влади.

Одним із ефективних засобів підвищення поваги до особистості є 
правова охорона особистого життя людини від неправомірних втручань. 
Відповідні правові норми, виконуючи свою ідеологічну функцію, вихо-
вують у людей вміня цінувати своє життя та поважати й не втручатися 
в особисте життя інших. Особливу роль у правовій охороні особистого 
життя відіграють норми Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р., 
в яких дістали своє розгорнуте закріплення особисті немайнові права 
фізичних осіб, спрямовані на охорону особистого життя. У зв’язку з 
новизною цих норм та недостатністю практики їх застосування виникає 
потреба у їх науково-теоретичному розробленні.

Проблема цивільно-правової охорони особистого життя не є но-
вою для юридичної науки, ґрунтовні її дослідження проводилися ще 
за радянських часів, а нині їх результати дещо втратили свою акту-
альність і значення. У сучасних наукових дослідженнях ця проблема 
розробляється або вужче (лише окремі її аспекти, зокрема, таємниці 
особистого життя), або ширше – в контексті загального дослідження 
особистих немайнових прав і компенсації моральної шкоди, завданої 
їх порушенням. 

У сучасній науковій літературі немає праць, у яких би ґрунтовно 
й комплексно висвітлювалися проблеми цивільно-правового регулю-
вання особистих немайнових відносин, що складаються з приводу 
особистого життя. 

Згідно зі ст. 301 Цивільного кодексу: 
• фізична особа має право на особисте життя; 
• сама визначає своє особисте життя і можливість ознайомлення 

з ним інших осіб; 
• має право на збереження у таємниці обставин свого особистого 

життя; 
• обставини її особистого життя можуть бути розголошені іншими 

особами лише за умови, що вони містять ознаки правопору-
шення, що підтверджено рішенням суду, а також за її згодою.

Згідно зі ст. 302 Цивільного кодексу фізична особа має право віль-
но збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. 
Збирання, зберігання, використання і поширення інформації про осо-
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бисте життя фізичної особи без її згоди не допускаються, крім ви-
падків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини. Фізична особа, яка поширює 
інформацію, зобов’язана переконатися в її достовірності. Фізична особа, 
яка поширює інформацію, отриману з офіційних джерел (інформація 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, звіти, 
стенограми тощо), не зобов’язана перевіряти її достовірність та не 
несе відповідальності в разі її спростування. Фізична особа, яка по-
ширює інформацію, отриману з офіційних джерел, зобов’язана робити 
посилання на таке джерело.

Особисте життя – це особлива частина приватної сфери людської 
життєдіяльності, яка полягає в різних відносинах, стосунках, явищах, по-
діях і т.ін., що не мають публічного значення, визначається й регулюється 
самою особою на основі соціальних умов, гарантується та охороняється 
правом від неправомірних втручань.

Сімейне життя – це сфера особистого життя осіб, що утворюють 
сім’ю, в якій задовольняються їхні спільні приватні інтереси.

Особисте життя є особистим немайновим благом, що охороняється 
правом. Зв’язок особистого життя і права треба визначати через поняття 
правової охорони, адже право регулює відносини, що складаються не 
в особистому житті, а з приводу особистого життя, і таке регулювання 
не зводиться лише до захисту цього блага. Аналіз наявних у літературі 
визначень поняття цивільно-правової охорони особистого життя вка-
зує на їх невідповідність нормам чинного законодавства. Виходячи з 
цього В.І. Бобрик запропоновано власне визначення цивільно-правової 
охорони особистого життя як системи заходів, передбачених цивіль-
ним законодавством, що спрямовані на забезпечення неприпустимості 
неправомірного втручання у визначену людиною сферу особистого 
життя, окрім випадків, передбачених законом. 

Правомірні втручання – це активні дії з дозволу фізичної особи 
або у випадках обмеження відповідних цивільних прав, передбачених 
законом. Втручання може здійснюватися лише за згодою особи, яка 
може бути надана конкретній особі, визначеному або невизначеному 
колу осіб. Обмеження суб’єктивних прав на охорону особистого життя 
встановлюються нормами переважно публічних галузей права. Щодо 
приватно-правових обмежень має бути законодавчо закріплений гнуч-
кий механізм визначення правомірності втручання, основою якого є 
зіставлення ознак втручання з такими критеріями:
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• метою втручання – захист публічного інтересу або інформу-
вання громадськості про обставини, що становлять значний 
суспільний інтерес;

• способом втручання – завідомо законний;
• суб’єктом втручання:

 − працівник державного органу;
 − журналіст і засіб масової інформації;
 − контролюючі органи;

• особою потерпілого – залаежно від статусу дещо обмежуються 
права так званих “публічних”, “квазіпублічних” та “відносно 
публічних” осіб;

• підставою втручання – у законі завжди має бути вказана ситу-
ація або обставини, за яких дозволяється стороннє втручання 
в особисте життя.

Особливості особистих немайнових прав, спрямованих на охорону 
особистого життя, а також способів неправомірних втручань в особисте 
життя і характер завданої ними шкоди зумовлюють вибір уповнова-
женою особою форми захисту, яка може бути судовою, третейською, 
адміністративною або самозахистом. У разі судового захисту цих прав 
можуть бути застосовані такі способи: 

• визнання права;
• відшкодування майнової шкоди;
• відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
• поновлення порушеного права;
• заборона поширення інформації, якою порушуються особисті 

немайнові права.
Для того щоб кваліфіковано захищати свої права дозволеними за-

конодавством способами, засобами, методами, їх насамперед потрібно 
знати, а також знати правові механізми їх здійснення.

Розглядаючи проблему в когнітивному (пізнавальному) аспекті, слід 
зазначити, що в публічному праві України існує багато правових шляхів 
захисту, в тому числі захисту інформації в автоматизованих системах, 
але відомості про них розпорошені у значній кількості нормативних 
актів. Причина цього в галузевому підході до проблем захисту прав 
у юриспруденції, що поряд з позитивними має й негативні аспекти:

• відсутність комплексності захисту;
• різне тлумачення одних і тих же понять у різних галузях права, 

зокрема щодо захисту законних прав в інформаційних відноси-
нах від протиправних посягань, вирішення колізій.
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Система правознавства

Підсистеми першого порядку 

гіперінститути права (за інтересом захисту) – 
публічне право та приватне право

утворюють підсистеми наступного порядку – міжга-
лузеві комплексні субінститути права: речове право, 
інформаційне право, право власності тощо. 

формуються за ознаками провідних об’єктів правовідносин: май-
но (майнове право) та особисті права (особисте право)

Підсистеми третього порядку 

комплексні (повноцінні) галузі права: конституційне, 
цивільне, адміністративне, трудове, кримінальне

Підсистеми другого порядку 

Рис. 6.29. Система правознавства

Актуальність для практики питань захисту прав не забороненими 
законодавством засобами змушує правознавство (як науку) проводити 
комплексні й системні наукові дослідження, формувати комплексну 
наукову дисципліну – “Юридичну деліктологію” – науку про право-
порушення та її методології. У ній має бути комплексно відображена 
й така інституція, як захист інформації в автоматизованих системах, у 
тому числі визначення й характеристика діянь, які є злочинами.

У зв’язку з цим виникає потреба в застосуванні у правознавстві 
здобутків таких наук, як інформатика й теорія систем. Зокрема, в тео-
рії систем важливим є з’ясування сутності правознавства як великої, 
складної системи, що має характер гіперсистеми – взаємопов’язаної 
множини підсистем першого, другого та наступних порядків (рис. 6.29).

Якщо стосовно об’єкта суспільних відносин, який визначає їх 
об’єктивну сутність, немає норм у зазначених галузях права, то такі 
системи визначаються як міжгалузеві інститути права.
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ЗАПИТАННя ДЛя САМОКОНТРОЛю

1. Що означає поняття “інформаційне суспільство”?
2. Які основні підходи до становлення і розвитку інформаційного 

суспільства?
3. Які історичні аспекти розвитку інформаційного суспільства?
4. Які можливості комп’ютерів, об’єднаних в мережу?
5. В чому суть гармонізації інформаційного законодавства України 

з нормами ЄС?
6. Які компоненти готовності людини до інформаційного 

суспільства?
7. Які компоненти досліджує інформаційна психологія?
8. Які базові характеристики інформаційного суспільства Ви мо-

жете назвати?
9. В чому суть поняття “інформація”?
10. Що таке “інформаційна безпека”?
11. Чим зумовлено поширене використання поняття “інформація” 

різними нормативними документами?
12. З чим пов’язане філософське визначення інформації?
13. Що означає поняття “інформаційна система”?
14. В чому суть захисту інформації?
15. Які є категорії інформації?
16. Які є види інформації та основні класифікаційні ознаки?
17. Які є основні ознаки класифікації загроз безпеки інформації?
18. Які основні етапи захисту інформації?
19. В чому особливості структури системи захисту інформації?
20. Як функціонує система захисту інформації?
21. Які є напрямки інформаційної безпеки?
22. З яких компонентів складається інформаційна безпека?
23. Які комплексні проблеми в інформаційній сфері України по-

требують невідкладного рішення?
24. Чому інформація важлива для діяльності компанії?
25. Які є види інформації про ринкову кон’юнктуру?
26. Які види інформації та їх джерела Вам відомі?
27. Які найбільш відомі інформаційні агенства?
28. Які методи і способи захисту захисту інформації?
29. Які функції системи інформаційної безпеки?
30. В чому проблеми екрануючих систем?
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запитання для самоконтролю

31. Що таке політика безпеки і суть її реалізації?
32. Які методи технічного захисту інформації?
33. Які Ви знаєте методи негласного зняття інформації?
34. Що передбачає модель пошуку пристроїв зняття інформації 

спецслужбою?
35. Яке обладнання використовують для захисту інформації?
36. За якими напрямками можна регламентувати дії адміністрації?
37. Що становить правову основу технічного захисту інформації 

в Україні?
38. Хто виступає суб’єктами системи технічного захисту інформації?
39. В чому полягає завдання підрозділу захисту інформації?
40. Які найбільш поширені шляхи несанкціонованого доступу 

до інформації?
41. В чому функції підрозділу захисту інформації під час створен-

ня та експлуатації комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) 
компанії?

42. В чому специфіка технічного захисту інформації?
43. В яких складових інформаційної системи може здійснюватися 

несанкціонований доступ до інформації?
44. Які завдання підсистеми управління доступом?
45. Які особливості захисту інформації при розслідуванні 

кримінальних справ?
46. В чому причина зростання кількості злочинів, пов’язаних з 

втручанням у роботу автоматизованих систем?
47. В чому суть структури кіберзлочину?
48. Який механізм розслідування злочинів у сфері комп`ютерної 

інформації?
49. В чому суть програмно-технічної експертизи та етапи її про-

ведення?
50. Які завдання криміналістичної експертизи ЕОМ?
51. Які вимоги до фахівців з інформаційних технологій?
52. Які функції служби безпеки крупної компанії?
53. В чому суть взаємодії та дієвого функціонування економіки, 

політики, права?
54. Які проблеми цивільно-правової охорони особистого життя?
55. Що розуміють під правомірним втручанням?
56. Які особливості особистих немайнових прав, спрямованих 

на охорону особистого життя?
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57. В чому суть галузевого підходу до проблем захисту прав 
у юриспруденції? 

ТЕСТИ

1. Систематизовані, документовані, або публічно оголошені 
відомості про суспільне, державне життя та навколишнє 
природне середовище – це:

а) систематична інформація;
б) масова інформація;
в) інформація довідниково-енциклопедичного характеру;
г) соціологічна інформація.

2. Джерелами правової інформації є:
а)  Конституція України та інші законодавчі і підзаконні нормативні 

правові акти;
б) міжнародні договори та угоди;
в) ненормативні правові акти;
г) публічні виступи;
д) всі відповіді вірні.

3. Гарантування інформаційної безпеки повними структурними 
одиницями відноситься до:

а) організаційного забезпечення;
б) інформаційного забезпечення;
в) програмного забезпечення;
г) всі відповіді вірні.

4. Методики, що забезпечують діяльність користувачів при 
виконанні своєї роботи за жорстких умов дотримання кон-
фіденційності міститься в:

а) організаційному забезпеченні;
б) технічному забезпеченні;
в) нормативно-методичному забезпеченні;
г) лінгвістичному забезпеченні.

5. Модулі фільтрації інформації можуть бути розміщенні:
а) на комп’ютерах;
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б) на шлюзах виділених серверів;
в) в маршрутизаторах;
г) всі відповіді вірні.

6. Формування і забезпечення функціонування систем захисту 
секретної і конфіденційної інформації є:

а) програмно технічним-методом;
б) організаційно-економічним методом;
в) правовим методом;
г) всі відповіді вірні.

7. Дозвіл і створення умов роботи в межах установленого ре-
гламенту є функцією:

а) механізму шифрування;
б) регламентації;
в) управління доступом;
г) примусу.

8. Пристрої, які вбудовують безпосередньо в обчислювальну 
техніку – це:

а) апаратні засоби;
б) фізичні засоби;
в) програмні засоби;
г) організаційні засоби.

9. Для захисту телефонних ліній від викрадення інформації 
використовують:

а) скремблери;
б) фільтри;
в) випалювачі засобів зняття;
г) всі відповіді вірні.

10. Розроблення і модернізація комплексної системи захисту 
інформації (КСЗІ) покладається на:

а) адміністрацію;
б) службу безпеки підприємства;
в) підрозділ захисту інформації;
г) всі відповіді вірні.

тЕсти
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11. Організація робіт зі створення і використання КСЗІ є:
а) метою підрозділу захисту інформації;
б) засобом захисту інформації;
в) завданням підрозділу захисту інформації;
г) результатом роботи підрозділу захисту інформації.

12. Аналіз відповідності технології оброблення інформації від-
носиться до:

а) робіт з модернізації комп’ютерних систем (КС);
б)  аналітичного оцінювання поточного стану безпеки інформації 

в КС;
в) організації процесу керування КСЗІ;
г) всі відповіді вірні.
13. Протиправне оволодіння конфіденційною інформацією – це:
а) просочування конфіденційної інформації;
б) несанкціонований доступ;
в) компрометація інформації;
г) порушення інформаційного обслуговування.

14. Засоби блокування пристроїв та інтерфейсів вводу-виводу 
інформації відносяться до:

а) прикладного і системного програмного забезпечення;
б) апаратної частини серверів та робочих станцій;
в) комунікаційного обладнання;
г) периметру інформаційної системи.

15. Для захисту периметру інформаційної системи створюються 
системи:

а) охоронної і пожежної сигналізації;
б) цифрового відео-спостереження;
в) контролю та управління доступом;
г) всі відповіді вірні.

16. Фрагментарний підхід до гарантування безпеки електро-
нних систем включає такі засоби:

а) спеціалізовані антивірусні;
б) автономні засоби шифрування;
в) програмно-технічні;
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г) вірні відповіді а і б.

17. Середовище, де здійснюється формування, збирання, збері-
гання та розповсюдження інформації – це:

а) інформаційна інфраструктура;
б) інформаційний простір;
в) інформаційний ресурс;
г) інформаційна безпека.

18. Розвиток соціального капіталу – це:
а) накопичення соціальних ресурсів;
б) забезпечення населення матеріальною допомогою;
в) створення умов для самореалізації кожної людини;
г) вірна відповідь відсутня.

19. Винахід терміну “інформаційне суспільство” належить:
а) З. Бжезінському;
б) О. Белпу;
в) Ю. Хаямі;
г) О. Тоффлеру.

20. Інформаційне суспільство є:
а) цифровим і глобальним;
б) мереженим;
в) піщаним і кремнієвим;
г) всі відповіді вірні.
21. Когнітивний компонент готовності людини полягає у:
а) прагнення до саморозвитку та самоактуалізації;
б) формуванні компетентності пристосуванні до певних технологій;
в)  відчуттях пов’язаних з діяльністю і прийняттям рішень в умовах 

інформаційного суспільства;
г) вірна відповідь відсутня.

22. Гендерний критерій електронної готовності людини – це:
а) готовність молоді і старшого покоління;
б) готовність жінок та чоловіків;
в) готовність людей до розумової та фізичної праці;
г) готовність жителів великих і малих міст.

тЕсти
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23. Основна проблема переказу до практичного використання 
сучасних інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) 
для людей віком від 50 до 60 років полягає у наступному:

а) зміна ментальності;
б) злам соціально-культурних стереотипів;
в)  стереотипи стосовно того, що нові інформаційні процеси – це 

винятково прерогатива молоді;
г) шаблони стосовно того, що ІКТ є потенційно шкідливими для 

здоров’я;
д) всі відповіді вірні.

24. Згідно Закону України “Про інформацію”, інформація – це:
а)  дані, які можуть зберігатися у будь-якій формі та вигляді і 

відповідають вимогам правових норм;
б) будь який вид інформації у матеріальній або нематеріальній 

формі;
в) комунікація і зв’язок в процесі якого усувається невизначеність;
г)  документовані або публічно оголошенні відомості про події та 

явища що відбуваються в суспільстві.

25. Згідно із Атрибутивною концепцією, інформація – це:
а)  зміст сигналу або повідомлення, отриманого кібернетичною 

системою із зовнішнього світу;
б) об’єктивна внутрішня властивість усіх матеріальних об’єктів;
в)  повідомлення пов’язане із управлінням, функціонуванням систем, 

і яке не може існувати в неживій природі;
г) вірна відповідь відсутня.

26. Кібернетична течія функціональної концепції:
а) стверджує, що інформація присутня в усіх самокерованих си-

стемах;
б)  обмежує сферу існування винятково людським суспільством та 

свідомістю;
в)  стверджує що інформація з’явилась в процесі антропосоціогенезу 

і оперувати нею можуть винятково соціалізовані особистості;
г) вірна відповідь відсутня.
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27. Перекручування відомостей системної інформації, локальної 
обчислювальної мережі відноситься до:

а) випадкових загроз;
б) пасивних загроз;
в) активних загроз;
г) вірна відповідь відсутня.

28. Компрометація інформації – це:
а) несанкціонований доступ до бази даних;
б) внесення несанкціонованих змін до бази даних;
в)  не визнання адресатом чи відправником інформації, фактів та 

її отримання;
г) несанкціонований обмін інформацією.

29. Система створенню якої сприятиме підвищенню якості, 
ефективності й прозорості управлінських процесів в дер-
жаві – це:

а) розвинене економічне середовище;
б) національна інноваційна система;
в) система захисту державної таємниці;
г) електронний уряд.

30. Інформаційна безпека залежить від:
а) рівня забезпечення свободи слова в державі;
б)  захищеності громадян від впливу на їхнє світосприйняття 

зовнішніх чинників;
в) наявності в органах влади достатньої інформації для прийняття 

рішень;
г) всі відповіді вірні.

31. Згідно із законодавством наповнення теле – і радіоефіру 
України за рахунок програм і вітчизняного виробництва 
повинно сягати не менше:

а) 40 %;
б) 50 %;
в) 60 %;
г) 70 %.

тЕсти
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32. Незамінна та необхідна для діяльності інформація, віднов-
лення якої після знищення неможливе або трудомістке – це:

а) важлива інформація;
б) корисна інформація;
в) конфіденційна інформація;
г) відкрита інформація.

33. Порядок контролю за платниками відноситься до системи:
а) оподаткування;
б) обов’язкових платежів;
в) ціноутворення;
г) антимонопольного регулювання.

34. Механізм сертифікації продукції відноситься до системи:
а) ціноутворення;
б) антимонопольного регулювання;
в) захисту прав споживачів;
г) захисту прав виробників.

35. До системи регулювання системи прав відноситься:
а) порядок встановлення мінімальної і максимальної заробітної 

плати;
б) права найманих працівників;
в) генеральні і галузеві угоди;
г) вірні відповіді а і б.

36. Наявність філій на підприємстві можна віднести до:
а) організаційно-правової характеристики;
б) виробничих потужностей;
в) організаційно-технологічних можливостей;
г) економічної характеристики.
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По вертикалі. 1. Суспільство, в якому економіка, політика і культу-
ра залежать від створення, збереження та доступності інформації 
в національному і світовому масштабах. 2. Інформація, необхідна 
для діяльності, може бути відновлена без великих втрат, при чому 
її модифікація чи знищення призводять до незначних втрат. 3. При-
лад, що дає можливість прослуховувати крізь товсті стіни. 4. Надання 
можливості використовувати інформацію, що зберігається в електрон-
но-обчислювальних машинах. 5. Підхід до гарантування безпеки елек-
тронних систем.

По горизонталі. 1. Критерій електронної готовності людини. 2. 
Складова системи захисту інформації. 3. Офіційна документована дер-
жавна інформація, що дає кількісну характеристику подій і явищ, які 
відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах 
життя України. 4. Джерело інформації довідково-енциклопедичного 
характеру. 5. Механізм захисту від хакерів. 6. створення умов авто-
матизованого опрацювання, зберігання і передавання інформації, що 
підлягає захисту, за яких норми і стандарти захисту найбільш ефективні.

контрольні запитання
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Д а т и  в и з н а ч е н н я  т е р м і н а м  і  п о н я т т я м :

Захист інформації – це …
Інформаційну суспільство – це …
Інституційне забезпечення –  
це …
Інформаційна безпека – це …
Інформаційна інфраструктура – 
це …
Інформаційний простір – це …
Інформаційний ресурс – це …
Комерційна таємниця – це …
Інформаційна психологія – це …
Інформація – це …
Інформація з погляду безпеки – 
це …
Формування економічного сере-
довища – це …
Система захисту державної 
таємниці – це …
Інформаційна безпека України – 
це …
Електронний уряд – це …
Статистична інформація – це …
Масова інформація – це …
Правова інформація – це …
Інформація про особу – це …

Інформація 
довідково-енциклопедичного 
характеру – це …
Соціологічна інформація – це …
Політика безпеки інформації – це 
…
Управління доступом – це …
Механізм шифрування 
інформації – це …
Загрози інформаційній безпеці – 
це …
Просочування конфіденційної 
інформації – це …
Несанкціонований доступ – це …
Технічний захист інформації –  
це …
Внутрішня безпека електронної 
системи – це..
Зовнішня безпека електронної 
системи – це …
Криптографічне закриття 
інформації – це …
Кіберзлочинність – це …
Автоматизовані системи – це …
Програмно-технічна експертиза – 
це …

ЗАВДАННя

Розробити систему захисту інформації для промислового підпри-
ємства, на якому працює понад 200 осіб, яке займається інноваційною 
діяльністю, займає одне з провідних місць у галузі і здійснює міжна-
родне співробітництво.

тЕма 6. інФормаЦійна бЕзпЕка як складова Економічної бЕзпЕки підприємства
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ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ 

Номер 
тесту

Правильні 
відповіді

Номер 
тесту

Правильні 
відповіді

Номер 
тесту

Правильні 
відповіді

Тема 1.
Основи економічної безпеки підприємства

1 г 46 а 91 а
2 а 47 б 92 а
3 в 48 в 93 г
4 г 49 б 94 б
5 д 50 г 95 а
6 б 51 в 96 д
7 в 52 в 97 а
8 г 53 в 98 б
9 д 54 а 99 б

10 д 55 в 10 б
11 д 56 г 101 в
12 б 57 а 102 а
13 д 58 а 103 б
14 г 59 б 104 б
15 г 60 в 105 а
16 а 61 д 106 в
17 г 62 б 107 г
18 б 63 в 108 а
19 д 64 а 109 г
20 а 65 б 110 г
21 г 66 в 111 а
22 а 67 г 112 г
23 г 68 г 113 г
24 а 69 г 114 а
25 д 70 г 115 б
26 а 71 в 116 б
27 г 72 а 117 а
28 Е 73 д 118 а
29 б 74 в 119 г

запитання
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Номер 
тесту

Правильні 
відповіді

Номер 
тесту

Правильні 
відповіді

Номер 
тесту

Правильні 
відповіді

30 б 75 а 120 б
31 Е 76 г 121 в
32 а 77 г 122 а
33 б 78 в 123 г
34 в 79 а 124 в
35 б 80 д 125 б
36 г 81 б 126 б
37 а 82 б 127 а
38 а 83 в 128 б
39 г 84 б 129 в
40 а 85 а 130 а
41 д 86 б 131 б
42 г 87 б 132 в
43 б 88 г 133 б
44 г 89 а 134 а
45 а 90 б

Тема 2.
Система економічної безпеки підприємства

1 а 8 а 15 в
2 в 9 а 16 а
3 б 10 а 17 б
4 г 11 г 18 а
5 г 12 а 19 б
6 б 13 б 20 г
7 б 14 г

Тема 3.
Система економічної безпеки підприємства

1 б 62 г 123 г
2 а 63 д 124 б
3 в 64 в 125 в
4 а 65 є 126 в
5 в 66 б 127 б
6 а 67 в 128 а

відповіді до тЕстів
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Номер 
тесту

Правильні 
відповіді

Номер 
тесту

Правильні 
відповіді

Номер 
тесту

Правильні 
відповіді

7 б 68 Е 129 г
8 в 69 г 130 в
9 а 70 є 131 б
10 б 71 б 132 а
11 в 72 а 133 б
12 а 73 в 134 а
13 б 74 г 135 в
14 в 75 а 136 г
15 а 76 г 137 а
16 б 77 г 138 в
17 в 78 а 139 а
18 а 79 г 140 б
19 в 80 в 141 в
20 а 81 д 142 а
21 в 82 Е 143 в
22 а 83 г 144 б
23 б 84 г 145 б
24 б 85 г 146 а
25 в 86 а 147 д
26 а 87 б 148 в
27 в 88 в 149 г
28 б 89 а 150 б
29 г 90 в 151 Е
30 г 91 б 152 г
31 г 92 г 153 в
32 б 93 б 154 а
33 г 94 г 155 г
34 а 95 г 156 в
35 б 96 г 157 г
36 д 97 г 158 а
37 б 98 г 159 а
38 г 99 г 160 а

відповіді до тЕстів
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Номер 
тесту

Правильні 
відповіді

Номер 
тесту

Правильні 
відповіді

Номер 
тесту

Правильні 
відповіді

39 б 100 б 161 а
40 в 101 в 162 а
41 б 102 а 163 б
42 г 103 б 164 а
43 в 104 а 165 а
44 в 105 б 166 б
45 в 106 в 167 в
46 Е 107 г 168 а
47 в 108 а 169 а
48 Е 109 г 170 а
49 б 110 а 171 в
50 г 111 б 172 а
51 а 112 б 173 г
52 Е 113 а 174 а
53 а 114 г 175 в
54 б 115 в 176 а
55 г 116 а 177 в
56 Е 117 г 178 г
57 в 118 в 179 а
58 б 119 в 180 а
59 д 120 а 181 б
60 а 121 а 182 а
61 г 122 в 183 а

Тема 4.
Недобросовісна конкуренція і захист комерційної таємниці

1 а 20 в 39 б
2 а 21 г 40 б
3 б 22 а 41 в
4 б 23 г 42 г
5 а 24 д 43 г
6 в 25 б 44 а
7 а 26 б 45 б

відповіді до тЕстів
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Номер 
тесту

Правильні 
відповіді

Номер 
тесту

Правильні 
відповіді

Номер 
тесту

Правильні 
відповіді

8 б 27 в 46 в
9 а 28 а 47 г
10 б 29 в 48 б
11 а 30 а 49 в
12 а 31 в 50 г
13 в 32 а 51 г
14 а 33 б 52 г
15 а 34 г 53 г
16 в 35 а 54 г
17 г 36 г 55 а
18 г 37 г
19 а 38 а

Тема 5.
Ділова (корпоративна) розвідка

1 д 21 в 41 а
2 б 22 г 42 в
3 в 23 г 43 г
4 г 24 в 44 а
5 в 25 г 45 а
6 в 26 б 46 д
7 а 27 г 47 г
8 а 28 г 48 а
9 г 29 в 49 д
10 а 30 б 50 а
11 в 31 а 51 г
12 г 32 б 52 б
13 г 33 б 53 д
14 а 34 д 54 б
15 а 35 б 55 а
16 а 36 г 56 в
17 а 37 б 57 в
18 б 38 а 58 д

відповіді до тЕстів
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Номер 
тесту

Правильні 
відповіді

Номер 
тесту

Правильні 
відповіді

Номер 
тесту

Правильні 
відповіді

19 а 39 г
20 б 40 в

Тема 6.
Інформаційна безпека як складова економічної безпеки підприємства

1 в 13 б 25 б
2 д 14 б 26 а
3 б 15 а 27 в
4 в 16 г 28 б
5 г 17 б 29 г
6 б 18 в 30 г
7 в 19 в 31 б
8 а 20 г 32 а
9 г 21 б 33 б

10 в 22 б 34 в
11 в 23 д 35 г
12 б 24 г 36 а

відповіді до тЕстів
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