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  Погіршення криміногенної ситуації в Україні, поглиблення кризових 
явищ в економіці, відсутність політичної стабільності, загострення соціально-
політичної обстановки - все це зумовлює постійний пошук більш ефективних 
засобів забезпечення фінансово-економічної безпеки бізнесу в країні, 
організації та управління майновою безпекою підприємницької діяльності, 
охорони персоналу підприємства, його управлінців, власників та засновників.  
 Комплексність, багатовекторність та багатогранність завдань безпеки 
бізнесу потребує залучення до виконання завдань майнової та особистої 
безпеки підприємця високопрофесійних фахівців у різноманітних галузях 
національного господарства, правового забезпечення на державному рівні, 
кваліфікованого юридичного супроводження, використання останніх досягнень 
науково-технічного прогресу у сфері розробки та впровадження технічних 
засобів економічної і інших видів розвідки, спостереження, збирання, 
накопичення та обробки різноманітної інформації. Отже, вирішення завдань 
щодо забезпечення майнової й особистої безпеки підприємця потребують 
системного підходу.  
 Традиційно система економічної безпеки включає такі основні складові 
частини, як фінансова, техніко-технологічна, інтелектуально-кадрова, 
інформаційна, силова, тощо. Головною дійовою особою, виконавцем 
охоронних функцій по усіх перелічених напрямах є людина, - охоронник, 
оператор, інженер, управлінець. Підготовка фахівця охорони потребує 
спеціальних знань, вмінь та навичок. 

Інша, не менш важлива сторона в забезпеченні недоторканості бізнесу та 
особи підприємця є технічна оснащеність, спеціальні засоби охорони, засоби 
зв’язку, зброя. Поєднання фахівця – професіонала від рядового охоронника до 
найвищого керівника – управлінця й використання найсучасніших технічних 
засобів охорони і є запорукою надійної майнової й особистої безпеки 
підприємця. Важливим суб’єктом у створенні повноцінної і надійної системи 
безпеки на підприємстві - є безпосередньо сам підприємець. Без об’єктивного 
розуміння саме його власного бачення існуючих ризиків, пов’язаних з 
конкретним видом підприємницької діяльності, без розуміння усіх існуючих і 
гіпотетичних небезпек для нього, як підприємця не можливо ефективно 
створити і запровадити запобіжні механізми, організувати надійну охорону 
майна, забезпечити його фінансово-економічну безпеку.  
 Таким чином, безпека бізнесу, майнова та особиста безпека підприємця 
має розглядатися, як комплекс взаємозалежних, взаємопов’язаних, узгоджених 
за цілями, місцем і часом організаційно-технічних заходів та дій сил та засобів 
підрозділів безпеки (охорони), з одного боку; посадових, матеріально-
відповідальних і уповноважених осіб, - з іншого боку. Безпека бізнесу, особиста 



безпека підприємця та його майна може досягатися лише обопільними 
зусиллями зацікавлених представників з обох боків. Головними безпосередніми 
виконавцями завдань щодо забезпечення майнової та особистої охорони 
підприємця, безумовно, є підрозділи охорони. Охоронні структури в Україні на 
державному рівні створені і існують в органах Міністерства Внутрішніх Справ, 
Міністерства Оборони, Служби Безпеки та інших силових відомствах держави, 
а також на комерційній основі функціонують приватні підприємства. 
 На сьогодні в нашій державі існують суттєві відмінності між 
можливостями державних і приватних охоронних структур, що залучаються до 
надання послуг майнової й особистої безпеки. Це ставить їх у нерівні умови 
праці на ринку послуг охорони. Приватні підприємства мають обмеження щодо 
використання спеціальних технічних засобів охорони, тощо. Так, на приклад, 
юридичні та організаційні складнощі з можливістю використання приватними 
охоронними підприємствами вогнепальної зброї, суттєво звужують можливості 
виконання функцій забезпечення безпеки бізнесу, а також щодо їх комерційної 
діяльності. 
 Проблемним у сфері надання повного комплексу охоронних послуг 
бізнесу на сьогодні є і неповна визначеність у правовому полі окремих 
положень, прав, повноважень та функцій щодо приватних охоронних 
підприємств. Зокрема, потребують удосконалення на законодавчому рівні 
механізми співпраці та взаємодії приватних охоронних структур (відомчих 
приватних служб безпеки) з офіційними представниками органів Міністерства 
Внутрішніх Справ України та іншими силовими відомствами України в 
питаннях взаємодії по забезпеченню майнової та особистої безпеки підприємця. 

 
 

 


