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Метою статті є розробка механізму забезпечення економічної безпеки охоронними підприємствами. Стаття присвячена питанням боротьби
з загрозами, ризиками, шахрайством і зловживанням службовими обов'язками. Наявність великої кількості загроз економічній безпеці суб’єктів
господарювання обумовила необхідність розробки основних напрямків їх усунення. Особливість системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності полягає в тому, що захист підприємства забезпечується за усіма напрямами та сферами діяльності. На основі економічних
методів виділено основні рівні та джерела загроз економічній безпеці. Одним з найбільш ефективних інструментів забезпечення економічної безпеки є механізм, що об’єднує в собі сукупність законодавчих актів, правових норм, спонукальних мотивів і стимулів, методів, заходів, сил і засобів,
за допомогою яких забезпечується досягнення цілей безпеки і розв’язання поставлених завдань.
Ключові слова: механізм забезпечення економічної безпеки, ризики, суб’єкти економічної безпеки, джерела загроз, завдання служб безпеки.
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Целью статьи является разработка механизма обеспечения экономической безопасности охранными предприятиями. Статья посвящена
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угроз экономической безопасности субъектов хозяйствования обусловила необходимость разработки основных направлений их устранения.
Особенность системы экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности заключается в том, что защита предприятия обеспечивается по всем направлениям и сферам деятельности. На
основе экономических методов выделены основные уровни и источники
угроз экономической безопасности. Одним из наиболее эффективных
инструментов обеспечения экономической безопасности является механизм, объединяющий в себе совокупность законодательных актов,
правовых норм, побудительных мотивов и стимулов, методов, мероприятий, сил и средств, с помощью которых обеспечивается достижение целей безопасности и решения поставленных задач.
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Д

ля забезпечення всебічної безпеки суб’єкти господарювання потребують використання для
цього послуг відповідних фахівців. Необхідність
у залученні таких послуг обумовлена загостренням конкурентної боротьби на зовнішньому та внутрішньому
ринках і поширенням промислового шпіонажу. Залучення служб безпеки відображає об’єктивну потребу
ділових кіл у зменшенні комерційних ризиків та підвищенні безпеки підприємницької діяльності [4].
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Наявність значної кількості загроз економічній
безпеці суб’єктам господарювання [6] потребує розробки основних напрямків їх усунення, головним з яких є
розробка механізму, що забезпечив би стійку економічну безпеку зазначених суб’єктів. Особливість системи
економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності
полягає в тому, що захист підприємства забезпечується за усіма напрямами та сферами діяльності. Одним
з найбільш ефективних інструментів забезпечення
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економічної безпеки є механізм його забезпечення, що
повинен об’єднати в собі сукупність законодавчих актів, правових норм, спонукальних мотивів і стимулів,
методів, заходів, сил і засобів, за допомогою яких забезпечується досягнення цілей безпеки і розв’язання
поставлених завдань [7].
Пропонується ввести термін «механізм забезпечення економічної безпеки службами безпеки охоронних підприємств», що означає сукупність методів і заходів щодо практичного забезпечення безпеки суб'єктів
господарювання охоронними підприємствами.
За допомогою механізму забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання охоронними підприємствами повинен реалізовуватись комплекс заходів в інтересах захисту поточної діяльності від внутрішніх і зовнішніх негативних економічних ризиків. Метою

механізму є створення умов, за яких безпека кожного
суб’єкта господарювання, що входить до системи корпоративної відповідальності охоронної фірми, є гарантом захисту та реалізації потреб безпеки. Через механізм з ефективним застосуванням усіх засобів і методів
забезпечується стабільність у діяльності підприємств,
формуються нові умови їх сталого розвитку.
Відповідно до мети та функціональних складових
[5] економічної безпеки механізм повинен вирішувати
ряд завдань (табл. 1).
Механізм забезпечення економічної безпеки повинен виконувати функції, вказані на рис. 1.
Механізм забезпечення безпеки служб безпеки
охоронними підприємствами [1] будується на принципах, описаних на рис. 2.
Таблиця 1

Завдання механізму забезпечення економічної безпеки
Складові
економічної
безпеки

Завдання служб безпеки

1

2
Аудит із позиції економічної безпеки підприємства проектів та заходів, пошук слабких місць та варіантів
поліпшення

Фінансова

Моніторинг, прогнозування, своєчасне виявлення причин і умов, що сприяють нанесенню фінансового збитку
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Створення механізму та умов оперативного реагування на випадки шахрайства персоналу
Сформувати систему обліку фінансових потоків
Ефективне усунення загроз персоналу
Кадрова

Створення системи підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації персоналу суб'єктів безпеки
підприємництва
Організація та супровід кадрової роботи (з позиції захисту економічної безпеки підприємства)
Аналіз роботи персоналу
Фізична охорона об’єктів, процесів, персоналу

Силова

Розробка та впровадження спеціальних режимних заходів, що виключають або ускладнюють спроби завдання збитку підприємству, у тому числі фізичної шкоди
Внутрішні розслідування подій на підприємстві та в зоні його інтересів
Участь у заходах підприємства (виставки, презентації, переговори, зв’язки із громадськістю, PR-компанії
тощо)
Моніторинг, прогнозування, своєчасне виявлення й усунення загроз пожежній безпеці підприємств

Пожежна

Контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки
Перевірка обладнання, що забезпечує пожежний захист
Послаблення негативного впливу наслідків порушення пожежної безпеки

Інформаційна

Аналітика, оцінка інформації, виявлення тенденцій, прогнози, вироблення рекомендацій стратегічного
характеру
Створення єдиної інформаційної бази даних
Забезпечити заходи по захисту конфіденційності інформації, що становить комерційну таємницю
Розробка і впровадження заходів з енергозбереження та екологічної безпеки
Вивчення та впровадження позитивного досвіду у сфері екологічної безпеки

Екологічна

Визначення власних зон вразливості та знаходження засобів їхніх елімінації, маскування або захисту
Визначення нових, перспективних напрямів діяльності та вдосконалення роботи зі створення сприятливих
екологічгих умов для безпечної діяльності
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Збір необхідної інформації, утому числі за допомогою технічних засобів на підприємстві та поза його межами
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Закінчення табл. 1
1

2
Боротьба за ринок і ресурси методами, що виходять за межі традиційного маркетингу
Вивчення контрагентів

Технологічна

Вивчення конкурентів – їхнього поточного стану та перспектив розвитку, планів, можливостей, кадрів,
ресурсів, технологічних та економічних новинок, внутрішніх і зовнішніх факторів, їх сильні та слабкі сторони
Моніторинг внутрішніх та зовнішніх процесів на підприємстві, їхній контроль з метою недопущення небезпечного розвитку подій
Ефективне усунення загроз посягань на ресурси підприємств при застосуванні правових, організаційних
та інженерно-технічних заходів і засобів досягнення необхідного рівня безпеки

Майнова

Створення нормативно-правового механізму для максимально можливої локалізації й відшкодування спричиненого збитку неправомірними діями фізичних і юридичних осіб
Виявлення реальних та потенціальних загроз майну підприємства у внутрішньому та зовнішньому
середовищі
Створення ефективних механізмів взаємодії державних структур з суб’єктами господарювання в питаннях
безпеки
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Не менш відомим фактом є роль забезпеченості
підприємства усіма необхідними видами ресурсів, так
зване ресурсне забезпечення підприємницької діяльності: інформаційні, фінансові, правові, трудові, нематеріальні, матеріальні, технологічні ресурси [2].

Н

еобхідним є безперервний циклічний процес
пошуку, залучення та використання різних видів ресурсів для запобігання можливих зовнішніх та внутрішніх загроз та/або різнобічного взаємоузгодження економічних інтересів підприємства [8]. Ресурсне забезпечення економічної безпеки підприємства
вимагає значних витрат і ґрунтується на комплексному
використанні всіх ресурсів, їх відповідності за якістю та
кількістю і здатності керівництва використовувати традиційні види ресурсів в новому призначенні
Відповідно, чим вищим є ресурсне забезпечення
підприємства та служб безпеки, тим вищим є і сам рівень економічної захищеності організації[3].
Авторами сформовано «Матрицю управлінських
рішень з попередження загроз економічної безпеки»
(табл. 2), в основу якої покладено принципи прийняття управлінських рішень. Матриця є комплексом
взаємопов’язаних елементів всередині багаторівневої
структури, що взаємодіють для забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання і знаходяться під
постійним впливом зовнішніх і внутрішніх загроз.
В основу механізму вирішення завдань економічної безпеки суб’єктів господарювання покладений
принцип субсидіарності [9], який полягає в тому, що попередження загроз економічної безпеки повинно виконуватись на мікроекономічному рівні.
Для практичного втілення виділено шість рівнів у
процесі діяльності суб’єктів господарювання: перший рівень – власники, засновники, акціонери; другий рівень –
топ-менеджмент, дирекція; третій рівень – персонал;
четвертий рівень – організація бізнес-процесів; п’ятий
рівень – поточна діяльність; шостий рівень – облік, аналіз, аудит.
Практична реалізація механізму вирішення завдань економічної безпеки службами безпеки охоронних
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підприємств здійснюється за допомогою використання
матриці співвідношення загроз економічній безпеці,
згрупованих за функціональними складовими, та шести
рівнів управління суб’єктів господарської діяльності.
Правило прийняття рішення означає, що чим лівіше розміщений стовпчик і вище рядок, тим вище важливість і результативність управлінського рішення протидії загрозам економічної безпеки.
Матрицю управлінських рішень з попередження
загроз економічній безпеці також доцільно використовувати при наявності алгоритмічних процесів. Тобто
тих, що мають чітку послідовність дій. У такому випадку
важливо правильно визначити рівень загрози економічній безпеці та чітко розкрити джерело загрози.
Після визначення цих параметрів необхідно виключити загрозу та мінімізували ризики, дотримуючись
вказаних рекомендацій. Характеристики, у свою чергу,
є універсальними. Їх можливо використовувати на підприємствах різної форми власності, сфери діяльності та
процедури прийняття рішень.
Висновки
У статті введено термін «механізм забезпечення економічної безпеки службами безпеки охоронних
підприємств». З використанням методів класифікації
та ранжування виділено основні завдання, функції та
принципи механізму забезпечення економічної безпеки.
Сформовано матрицю управлінських рішень для вирішення проблем економічної безпеки.
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Функції

Фінансова

Планування, облік,
аналіз, контроль

Кадрова

Кадрове забезпечення

Заходи

Cтратегічне планування фінансовогосподарської діяльності підприємства
Підбір кваліфікованого персоналу,
формування кадрового резерву

Силова

Організаційна

Організовує і забезпечує пропускний і внутрішньооб’єктовий режим в будівлях і приміщеннях,
порядок несення служби охорони, контролює
дотримання вимог режиму співробітниками,
суміжниками, партнерами та відвідувачами

Пожежна

Технічна

Організація і контроль пожежної безпеки

Інформаційна

Захисна

Керує роботами з правового та організаційного
регулювання відносин щодо захисту
комерційної таємниці

Екологічна

Нормування

Нормування господарської діяльності
у відповідності до вимог екологічної безпеки

Технологічна

Організація виробництва,
координація

Формування необхідних корпоративних
ресурсів (капіталу, персоналу, інформації,
технології та устаткування)

Майнова

Цілісність, контроль

Забезпечення збереження активів та контроль
наявності та якості основних засобів
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Рис. 1. Функції механізму забезпечення економічної безпеки
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Підготовка кадрів, що
володіють сучасними
технологіями

Організація виробництва
екологічно безпечної
продукції
Технологічна модерніза
ція виробництва у відпо
відності до міжнародних
стандартів
Розробка і реалізація локальних положень
з майнової безпеки

Фнансування купівлі
екологічно безпечного
обладнання і технологій

Технологічне
переозброєння

Формування заходів
нормативно-правового
регулювання

6. Загрози екологічній
безпеці

7. Загрози
технологічній безпеці

8. Загрози майновій
безпеці

Участь у проектах з нор
малізації екологічної
ситуації

Оргацізація системи
захисту комерційної
таємниці

Фінансування заходів
протидії недобросовісної
конкуренції у сфері
інформаційної безпеки

5. Загрози
інформаційній безпеці

Підвищення кваліфікації
персоналу із захисту
активів

Навчання персоналу
навикам інформаційної
безпеки

Навчання персоналу
користуванню пожежними системами

Розробка положення та
організація пожежного
захисту

4. Загрози пожежній
безпеці

Фінансування засобів пожежного захисту

Фінансуання розробки
системи охорони

3. Загрози силовій
безпеці

Виконання кваліфіка
ційних вимог прфесійної
комперентності
Забезпечення захисту
персоналу

Вдосконалення кадрової
політики, зменшення
плинності кадрів

Фінансування системи
професійної підготовки
та перепідготовки кадрів

2. Загрози кадровій
безпеці

Підвищення мотивації
персоналу в отриманні
прибутку

3 рівень:
Весь персонал

Розробка положення про
фізичну охорону

Запобігання зниження
прибутку, підвищення
рентабельності

2 рівень:
Топ-менеджмент,
дирекція

Фінансова стабілізація
субєкта господарювання

1 рівень:
Власники, засновники,
акціонери

Оптимізація внутріш
нього управління майновою безпекою

Підвищення конкуренто
спроможності виробництва

Виконання вимог
екологічних нормативів

Розробка стратегії інфор
матизації двяльності

Монтаж систем пожежного захисту

Виконання режимних
охоронних заходів

Розробка кваліфікаційних
вимог до персоналу

Виконання вимог
фінансової безпеки

4 рівень:
Працівники окремих
підрозділів

Матриця управлінських рішень з попередження загроз економічної безпеки
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1. Загрози фінансовій
безпеці

Джерела загроз
економічній безпеці

Рівні загроз
економічній
безпеці
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Виконання вимог
охоронної діяльності

Реалізація заходів
з впровадження сучасних
технологій

Проведення санітарногігієнічного моніторингу
в процесі діяльності

Інформатизація
діяльності

Виконання вимог систем
пожежного захисту

Виконання вимог
підрозділів охорони

Кадрове забезпечення
поточної діяльності

Підвищення продуктив
ності праці

5 рівень:
Працівники,
відповідальні за окремі
напрями роботи

Облік і контроль над
активами та основними
засобами підприємства

Аудит в контроль
впровадження сучасних
технологій

Аналіз прородоохорон
ного законодавства

Аудит і контроль
дотримання
інформаційної безпеки

Контроль дотримання
пожежної безпеки

Аудит і контроль режиму
охорони

Облік і контроль
підготовки працівників

Контроль фінансовогосподарської діяльності

6 рівень:
Працівники
бухгалтерського,
аналітичного та планового відділів

Таблиця 2

Принцип законності

Система безпеки будується і здійснюється виключно у правовому полі на основі
норм українського законодавства із застосуванням дозволених законодавством
України форм, методів, засобів, технік і технологій забезпечення безпеки

Принцип економічної
доцільності

Усі витрати на створення системи безпеки повинні окупатися прибутком,
отриманим суб'єктами господарювання в результаті здійснення заходів
з протидії загрозам, викликам і небезпекам. Витрати на створення системи
безпеки не повинні призводити до погіршення економічних показників діяльності

Принцип
комплексності

Уся діяльність з протидії загрозам, викликам і небезпекам повинна здійснюватися
на основі розробленої політики і стратегії безпеки, із залученням усіх наявних
у фінансових, матеріально-технічних, інтелектуальних, інформаційних
та інших ресурсів

Принцип
безперервності

Діяльність із забезпечення безпеки носить безперервний характер. Це обумовлено
тим, що в умовах ринкової економіки небезпеки, загрози і ризики носять
перманентний характер

Принцип взаємодії
та координації

Забезпечення безпеки має здійснюватися на основі тісної взаємодії та координації
діяльності служби безпеки охоронного підприємства зі штатними підрозділами
безпеки суб'єкта господарювання, іншими структурними підрозділами

Принцип закритості
та гласності

Система безпеки повинна працювати гласно. Керівники, а також персонал повинні
постійно інформуватися фахівцями безпеки про загрози та ризики і отримувати
рекомендації з протидії їм. В окремих випадках діяльність щодо забезпечення
безпеки може носити закритий характер. Сама специфіка забезпечення безпеки
вимагає від її суб'єктів не поширювати наявну у них інформацію про форми і методи
забезпечення безпеки
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Рис. 2. Принципи дії механізму забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання
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