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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження закордонного досвіду забезпечення

економічної безпеки підприємства свідчить, що в іно.
земних компаніях щоразу нові вимоги з боку суспіль.
ства до забезпечення правопорядку впливають на орган.
ізацію правоохоронної діяльності. У багатьох країнах
дедалі більше орієнтуються не лише на державні силові
органи, а й на широке використання для правоохорон.
них цілей суб'єктів недержавної системи безпеки (при.
ватних детективних і охоронних служб). Світовий досвід
переконує, що не всі види правоохоронних функцій у
належному обсязі можуть виконувати державні органи.
Внаслідок цього за кордоном значного поширення на.
були адвокатські контори, приватні розшукові, детек.
тивні бюро тощо. Зважаючи на значні прогалини як орга.
нізаційному, так і в прововому аспектах даного сегмен.
та забезпечення економічної безпеки підприємств в
Україні, вивчення та переймання зарубіжного досвіду є
необхідним для національних підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Основу написання даної статті склали науково.тео.
ретичні ідеї таких вітчизняних та зарубіжних дослідників
як Н. Сергієнко, В. Ярочкін, А. Доронін, Д. Прескотт,
В. Плетт, А. Качинський, О. Новікова, Г. Андрощук.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на існування значної кількості теоре.
тико.методологічних розробок зарубіжних і вітчизня.
них вчених з питань забезпечення економічної безпеки
підприємства, недостатньо висвітленим є вивчення дос.
віду провідних компаній світу із забезпечення економі.
чної безпеки, впровадження інноваційних методик та
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технологій такої діяльності, визначення пріоритетів для
вітчизняних компаній у сфері забезпечення економіч.
ної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Деякі розвинуті держави вже пройшли значно
більший шлях розбудови систем економічної безпеки,
ніж Україна. Вони мають вже чітко визначені норматив.
но.правові основи для створення і діяльності систем
безпеки підприємств. Так, у більшості країн існує нор.
мативно врегульована взаємодія поліції з суб'єктами
господарювання, асоціаціями, бюро приватних детек.
тивних і охоронних служб у галузі запобігання право.
порушенням. Таке співробітництво може мати різні фор.
ми.

Зокрема, сьогоднішні темпи розвитку бізнесу у Росії
доводять, що технологічно оснащена система економі.
чної безпеки — це інструмент для виживання. У процес
ведення господарської діяльності увійшли інформаційні
технології. З'явилось багато джерел інформації, що
впливають на систему безпеки. Практично всі керівни.
ки та власники російського бізнесу бажають мати у си.
стемі економічної безпеки підсистему, яка дозволяє в
обмежені строки обробляти гігабайти метаданих, вида.
ючи не просто інформацію, а конкретні знання. Понят.
тя аналітичної розвідки для багатьох є вже звичним тер.
міном. Основою цього процесу є регулярний моніторинг
інформаційного простору. Вирішують це завдання
російські колеги по.різному. Одні віддають моніторинг
ЗМІ та Інтернету на аутсорсинг, інші створюють влас.
ний інформаційно.аналітичний підрозділ [1, c. 24].

Також у системі економічної безпеки застосовують.
ся технології, що вже є на озброєнні підприємства та
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інноваційні рішення, наприклад, технології PR (public
relations) & GR (government relations).

Для збільшення свого впливу на федеральному
рівні, виходу на зарубіжні ринки чи проведення IPO
російські компанії проводять спеціальні інформаційні
компанії, основним завданням котрих є моніторинг зга.
дувань про компанію у ЗМІ та інших джерелах, а також
прийняття заходів щодо формування позитивного
іміджу для досягнення своїх цілей.

Яскравим прикладом цього може бути історія про
купівлю компанією Dubai Ports World, що належить уря.
ду Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), прав на уп.
равління портовими терміналами на території США.
Незважаючи на те, що угода отримала дозвіл комітету
щодо іноземних інвестицій США і ряду ключових
міністрів, деякі члени конгресу США заявили про те, що
після переходу під контроль компанії з ОАЕ порти мо.
жуть перетворитися у тилову базу ісламського терориз.
му. Дана інформація активно була підтримана націона.
лістичними ЗМІ США.

У результаті Dubai Ports World вимушена була про.
дати портові термінали в США. Наслідком такого ре.
зультату вважають непродуману стратегію PR — суп.
роводження [2, c. 73].

Нині в Росії зареєстровано близько 10 тис. приват.
них охоронних агентств, у яких працює майже 400 тис.
співробітників. За оцінкою президента Асоціації вете.
ранів групи "Альфа" і Російського союзу підприємств
безпеки С. Гончарова, це здебільшого саме ті приватні
охоронні підприємства, що за минулі роки відвоювали
цей сегмент ринку у кримінальних структур, бандитсь.
ких "дахів" [3, c. 151].

На сьогоднішній день у США набувають значного
поширення програми профілактики й протидії економі.
чним злочинам у взаємодії правоохоронних органів
країни із приватними охоронними агентствами й детек.
тивними бюро. Така форма спільної діяльності поліції з
недержавними організаціями стала досить ефективною.
Відпрацьовано програми по боротьбі зі злочинністю, що
включають заходи щодо запобігання широкого кола по.
рушень безпеки бізнесу, починаючи від зловживань нар.
котиками й алкоголем на робочих місцях і закінчуючи
крадіжками інформації з комп'ютерів корпорацій.

Також у США послугами суб'єктів недержавної си.
стеми безпеки користуються не лише приватні особи, а
й державні органи. Наприклад, атомні електростанції
охороняються приватною охоронною компанією "Вок.
ненхат корпорейшн". Вона спеціалізується на охороні
надсекретних об'єктів, які належать як державі, так і
найбільшим корпораціям, а приватна фірма "Локенхад"
забезпечує будівництво й охорону в'язниць [6, c. 201].

Свою діяльність співробітники приватних охоронних
організацій у США зобов'язані здійснювати лише відпо.
відно до Конституції США та законодавчих актів штатів.
У випадку порушення законів такі особи позбавляють.
ся дозволу на проведення розшукової діяльності, а в
разі серйозних порушень можуть бути притягнуті до
кримінальної відповідальності.

Для Великобританії, так само, як і для США, харак.
терне прагнення підприємців до мінімізації небажаного
розголосу протиправної діяльності підлеглих їм осіб і,
таким чином, найменшого підриву репутації фірми. Із цієї

причини численні випадки економічних порушень, шах.
райства злочинів у комп'ютерній сфері, розкрадань
інформації, розслідування яких проводяться співробіт.
никами комерційних (банківських) служб безпеки, за.
лишаються недосяжними для правоохоронних органів
і громадськості.

Наприклад, у Великобританії одна з найбільших при.
ватних служб безпеки "Сек'юрикор" забезпечує охоро.
ну банків, приміщень фірм, коштів і коштовностей під час
їхнього перевезення, а також осіб, які підлягають депор.
тації. За виконання послуг Міністерство внутрішніх справ
цієї країни щорічно сплачує приватним охоронцям і де.
тективам один мільйон фунтів стерлінгів [8, c. 232].

У Канаді діяльність приватних охоронних організацій
регулюється спеціальними актами, які є складовими час.
тинами законодавства провінцій. Кожна провінція, вихо.
дячи з місцевої специфіки, розробляє і приймає свої акти,
в яких обумовлено умови створення й функціонування
недержавних охоронних підприємств [6, c. 122].

Загальним обов'язковим аспектом для всіх актів є
порядок організації, реєстрації й одержання дозволу на
приватну розшукову діяльність на території провінції.

Під час реєстрації від особи, яка бажає організува.
ти недержавне охоронне підприємство, можуть вима.
гати інформацію про її фінансове становище, освіту,
компетенцію або будь.яку іншу інформацію, необхідну
для видачі дозволу. У разі позитивного рішення керів.
ник приватного охоронного підприємства зобов'язаний
здати в орган, що реєструє, зразок посвідчення особи
співробітника з новоутвореної організації.

У випадку припинення діяльності приватного охо.
ронного підприємства його керівник зобов'язаний не.
гайно повідомити про це реєстратора, повернути ліцен.
зію і здати всі посвідчення співробітників.

Державні установи, банки, компанії Німеччини, по.
ряд з використанням власних і самостійних детектив.
но.охоронних агентств, активно використовують націо.
нальні спеціальні служби для вирішення пріоритетних
економічних проблем шляхом створення сучасних
контррозвідувальних структур, що виконують функції
підрозділів безпеки й охорони [9, c. 315].

Цікаво, що створені з ініціативи й за підтримки спец.
служб детективно.охоронні агентства, служби безпеки пе.
ребирають на себе деяку частину оперативно.розшукової
діяльності. Вони підтримують регулярні контакти і обміню.
ються оперативно значимою інформацією з органами
поліції й контррозвідки, у деяких випадках здійснюючи
навіть спільні заходи. Така діяльність зовсім не характерна,
наприклад, для служб безпеки в США й Великобританії.

Важливо зазначити, що у Німеччині приватне роз.
шукове бюро має бути зареєстроване як "установа, що
займається ремеслом (промислом)", оскільки "ставить.
ся мета заробити гроші", і виконувати всі законополо.
ження й постанови, що стосуються установ такого типу.
Для засновника не потрібна фахова освіта або відпові.
дний досвід роботи. Необхідною умовою для утворен.
ня бюро є наявність мінімального капіталу, що стано.
вить 50 тис. євро.

Приватні служби безпеки у Німеччині поділяються
на дві групи:

— агентства, що надають фірмам і державним ус.
тановам послуги із забезпечення безпеки об'єктів і осіб,
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які підлягають фізичній охороні;
— підрозділи охорони виробництва, створені сами.

ми фірмами й установами.
Для відкриття приватної служби безпеки (сюди та.

кож належать підрозділи охорони виробництва і спе.
ціальні підрозділи із забезпечення фізичної безпеки
клієнтів) і для укладення приватним охоронним підпри.
ємством контракту з будь.яким замовником (відом.
ством, підприємством, фірмою), відповідно до феде.
рального Закону про приватні підприємства, необхідно
мати спеціальний дозвіл влади.

У дозволі може бути відмовлено, якщо приватна
служба не забезпечує належного рівня охорони або не
має для цього достатніх професійних, фінансових, тех.
нічних та інших можливостей. Конкретні критерії "на.
дійності безпеки" викладено у відповідних постановах і
директивах федеральних земель.

Питання контролю за діяльністю приватних охорон.
них структур, їхнім оснащенням зброєю і спецтехнікою,
збереженням ними службової таємниці й секретів фірм.
клієнтів регулюються нормативними документами фе.
дерального міністерства господарства.

Широке залучення приватних служб безпеки для охо.
рони режимних об'єктів, збільшення кількості підрозділів
охорони на підприємствах і фірмах, здатних конкурува.
ти з поліцією, змушують міністерство внутрішніх справ
ФРН визначати й уточнювати завдання недержавних охо.
ронних служб, аби не допустити їхнього перетворення в
безконтрольну приватну поліцію.

Тенденцією останнього часу у Франції є стрімке на.
рощування діяльності служб безпеки в промислово.тор.
говельних компаніях і фінансових інститутах. Створен.
ня приватних служб безпеки відображає потребу націо.
нальних ділових кіл у зменшенні комерційних ризиків,
особливо при роботі на слабко вивчених ринках, підви.
щенні безпеки підприємницької діяльності, а в останні
роки й особистої безпеки бізнесменів. Попит на послу.
ги приватних детективів і охоронних структур зростає з
боку приватних осіб, керівників і високопоставлених
співробітників комерційних банків, страхових компаній
і адвокатських контор.

У Фінляндії визначені чіткі правові межі існування й
функціонування приватних охоронних організацій (За.
кон про приватний розшук і Закон про приватних охо.
ронців). Для відкриття приватних розшукових бюро по.
трібен дозвіл відповідної влади. Якщо діяльність при.
ватного охоронного підприємства здійснюється на те.
риторії однієї губернії (області), то такий дозвіл видаєть.
ся губернатором, якщо одночасно в декількох губерні.
ях, то урядом країни [6, c. 221].

Чинним законодавством Фінляндії визначено також
загальні й обов'язкові вимоги до співробітників приватних
охоронних організацій: наявність поліцейської або юри.
дичної освіти, досвід роботи в місцевих правоохоронних
структурах, високі моральні якості та благонадійність.

У Бельгії нині налічується близько 400 приватних
розшукових бюро й охоронних підприємств, у яких пра.
цює понад 3 тис. співробітників. Дозвіл на право займа.
тися приватним охоронним бізнесом видає МВС краї.
ни. Його необхідно продовжувати кожні п'ять років у
аналогічному порядку за визначену плату.

Міністерство внутрішніх справ Бельгії може відмо.

вити у видачі дозволу, якщо заявник має судимість (був
засуджений на термін більше ніж півроку). Колишні
співробітники поліції, жандармерії і спецслужб можуть
працювати як приватні детективи не раніше, ніж через 5
років після звільнення зі служби. Звіти про виконану
роботу, що надаються клієнтам, мають відповідати виз.
наченим критеріям і можуть бути перевірені відповід.
ним органом. У разі порушення встановлених норм при.
ватний детектив позбавляється ліцензії, а також притя.
гається до кримінальної відповідальності. Заборонено
будь.яку діяльність детектива, що загрожує громадсь.
кому порядку або державній безпеці країни.

Перші приватні охоронні підприємства в КНР виник.
ли в містах, де найактивніше розвивалися нові форми
господарювання, а також у спеціальних економічних
зонах. Упродовж трьох років відпрацьовувалися мето.
ди діяльності цих служб, порядок їхньої взаємодії з пра.
воохоронними органами.

У липні 1988 р. Держрада КНР затвердила Положен.
ня про приватні служби безпеки, розроблене міністер.
ством громадської безпеки. Цей нормативний акт рег.
ламентує правовий статус приватних охоронних під.
приємств як госпрозрахункових і економічно само.
стійних організацій, що діють за контрактами, які укла.
даються з підприємствами й організаціями різних форм
власності, так і тих, які співпрацюють з державними пра.
воохоронними структурами [11, с. 292].

Досвід минулого свідчить про ефективність роботи
приватних охоронних підприємств у сфері охорони
об'єктів і певних громадян, консалтингових послуг, а та.
кож забезпечення громадського порядку під час прове.
дення масових заходів. Характерно, що співробітникам
приватних служб безпеки в Китаї заборонено мати при
собі вогнепальну зброю або спеціальні засоби поліції,
застосування яких може призвести до загибелі людей. В
окремих випадках їм видають поліцейські кийки.

Простежується тенденція до розширення функцій
державних і відомчих спецслужб щодо забезпечення
безпеки комерційної діяльності приватнопідприємниць.
ких організацій за кордоном, щодо організації й сприян.
ня у формуванні в них власних груп і служб безпеки.

На сьогодні більшість зарубіжних країн визначили,
що модель економічної безпеки підприємства повинна
включати сім основних блоків [12, c. 124]:

а) опис проблемної ситуації у сфері безпеки підпри.
ємства:

— визначення стану навколишнього середовища;
— аналіз стану підприємства, його ресурсного по.

тенціалу, ступеня захищеності об'єктів, надійності
кадрів, фінансової, інтелектуальної, правовий, інфор.
маційної, техніко.технологічної, екологічної, силовий;

— виявлення потенційних погроз, їхнє ранжируван.
ня за ступенем значимості або небезпеки;

— визначення причин і факторів зародження небез.
пек і погроз;

— прогнозування можливих наслідків окремих не.
безпек і погроз, розрахунок можливого збитку;

— формулювання проблемної ситуації;
б) визначення цільової настанови забезпечення без.

пеки:
— формулювання політики й стратегії безпеки;
— визначення мети безпеки;



ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

63

— постановка завдань, що сприяють досягненню
мети й реалізації сформульованої політики й обраного
типу стратегії;

в) побудова системи економічної безпеки підпри.
ємства:

— формулювання функцій системи й вибір тих прин.
ципів, на яких вона будується;

— визначення об'єктів безпеки й аналіз стану їхньої
захищеності;

— створення суб'єктів безпеки;
— розробка механізмів забезпечення безпеки;
— створення організаційної структури керування

системою;
г) розробка методологічного інструмента оцінки

стану економічної безпеки підприємства:
— визначення основних критеріїв і показників ста.

ну економічної безпеки;
— вибір методів оцінки стану економічної безпеки;
— формування системи методів аналізу господарсь.

кого ризику;
д) розрахунок чинностей і коштів, необхідних для

забезпечення безпеки:
— розрахунок необхідної кількості матеріально.

технічних, енергетичних й інших ресурсів, засобу захи.
сту й охорони об'єктів безпеки;

— розрахунок необхідної кількості людських ре.
сурсів і витрат на їхнє втримування й стимулювання
їхньої праці;

— визначення фінансових витрат;
— зіставлення необхідних витрат з можливим збит.

ком від впливу погроз;
е)розробка заходів з реалізації основних положень

концепції:
— визначення умов, необхідних і достатніх для ре.

алізації концепції;
— знаходження джерел ресурсного забезпечення;
— розробка стратегічного плану, а також планів ро.

боти структурних підрозділ служби безпеки за рішен.
ням завдань, певних концепцій;

— підготовка професійних кадрів для служби без.
пеки, а також навчання співробітників фірми у вирішенні
питань дотримання правил безпеки, ознайомлення з дія.
ми у надзвичайних ситуаціях, правилами пропускного
режиму, роботою із грифованими документами, конт.
роль за дотриманням комерційної таємниці;

— створення певного типу служби безпеки й орга.
нізація керування нею;

— установлення технічних засобів захисту;
— контроль за ефективністю виконання основних

положень; економічної безпеки;
— розвиток системи безпеки підприємства, постійна

адаптація її до умов, що змінюються, удосконалюван.
ня форм і методів її роботи;

ж) висновки про необхідність розробки й реалізації
моделі й ефективності її застосування:

— відповідність концепції, сформульованих цілей і
завдань, створених системою безпеки, реальним і по.
тенційним погрозам;

— ступінь достатності виділюваних ресурсів для ре.
алізації концепції;

— здатність служби безпеки вирішити завдання, що
перед нею стоять;

— ефективність реалізації концепції підприємства.

ВИСНОВКИ
Проведене порівняння та функціонування приватних

охоронних підприємств у деяких зарубіжних державах
дає підстави стверджувати, що приватні охоронні орган.
ізації в цих державах посідають чільне місце в системі
органів, які здійснюють профілактику правопорушень. У
деяких державах відсутній поділ, тобто немає приватної
охоронної та детективної діяльності. Це є недоцільним і
підтверджується досвідом країн, в яких регулювання при.
ватної охоронної та детективної діяльності здійснюєть.
ся двома різними нормативними актами. У таких випад.
ках здійснюється принципове розмежування компетенції.

Слід зазначити, що система економічної безпеки
сучасного підприємства характеризується високою
складністю та повинна охоплювати всі напрямки його
діяльності. Власники деяких підприємств вже роблять
кроки, спрямовані на підвищення ефективності та роз.
будову потужної системи економічної безпеки, але це
поки що не є масовим явищем, значна кількість керів.
ників задовольняється наявністю адміністративного
ресурсу та охороною території підприємства.
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