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2.2. Політика та стратегія безпеки  

 

2.2.1. Основи політики безпеки підприємства 

 

Політика безпеки підприємства  це загальні орієнтири для дій і прийн-

яття рішень, які полегшують досягнення цілей. Т.ч., для встановлення цих за-

гальних орієнтирів необхідно спочатку сформулювати цілі забезпечення без-

пеки підприємства (загальна мета нами вже визначена раніше). Такими ціля-

ми можуть бути:  

 зміцнення дисципліни праці і підвищення його продуктивності;  

 захист законних прав та інтересів підприємства;  

 зміцнення інтелектуального потенціалу підприємства;  

 збереження та примноження власності;  

 підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції;  

 максимально повне інформаційне забезпечення діяльності підприємст-

ва і підвищення його ефективності;  

 орієнтація на світові стандарти і лідерство в розробці та освоєнні но-

вих технологій;  

 виконання виробничих програм;  

 надання сприяння управлінським структурам у досягненні цілей підп-

риємства;  

 недопущення залежності від випадкових і несумлінних ділових партнерів.  

З урахуванням вищевикладеного можна визначити наступні загальні орі-

єнтири для дій і прийняття рішень, які полегшують досягнення цих цілей:  

 збереження і нарощування ресурсного потенціалу;  

 проведення комплексу превентивних заходів щодо підвищення рівня 

захищеності власності і персоналу підприємства;  

 включення в діяльність по забезпеченню безпеки підприємства всіх 

його співробітників;  
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 професіоналізм і спеціалізація персоналу підприємства;  

 пріоритетність несилових методів запобігання і нейтралізації загроз.  

Для успішного виконання цієї політики необхідно реалізувати стратегію 

безпеки підприємства, під якою розуміється сукупність найбільш значущих 

рішень, спрямованих на забезпечення прийнятного рівня безпеки функціону-

вання підприємства.  

Виділяються такі типи стратегій безпеки:  

1) орієнтовані на усунення існуючих або запобігання виникнення мож-

ливих загроз;  

2) націлені на запобігання впливу існуючих або можливих загроз на 

предмет безпеки;  

3) спрямовані на відновлення (компенсацію) завданої шкоди.  

Перші два типи стратегій передбачають таку діяльність із забезпечення 

безпеки, в результаті якої не виникає загрози або створюється заслін її впли-

ву. У третьому випадку збиток допускається (виникає), проте він компенсу-

ється діями, які передбачає відповідна стратегія. Цілком очевидно, що стра-

тегії третього типу можуть розроблятися і реалізовуватися стосовно ситуацій, 

де збитки можуть бути компенсовані, або тоді, коли немає можливості здійс-

нити будь-яку програму реалізації стратегій першого або другого типу.  

 

2.2.2. Суб’єкти безпеки підприємства  

 

Забезпеченням безпеки підприємства займаються дві групи суб’єктів.  

Перша група займається цією діяльністю безпосередньо на підприємстві 

і підпорядкована його керівництву. Серед цієї групи виділяють спеціалізова-

ні суб’єкти (рада або комітет безпеки підприємства, служба безпеки, пожеж-

на частина, рятувальна служба і т.д.), основним призначенням яких є постій-

на професійна діяльність щодо забезпечення безпеки підприємства (у рамках 

своєї компетенції). Іншу частину суб’єктів цієї групи умовно можна назвати 

напівспеціалізованою, так як частина функцій цих суб’єктів призначена для 
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забезпечення безпеки підприємства (медична частина, юридичний відділ і 

т.д.). До третьої частини цієї групи суб’єктів належить увесь інший персонал 

і підрозділи підприємства, які в рамках своїх посадових інструкцій і поло-

жень про підрозділи зобов’язані вживати заходів до забезпечення безпеки. 

Слід мати на увазі, що ефективно забезпечувати безпеку підприємства ці 

суб’єкти можуть тільки в тому випадку, якщо цілі, завдання, функції, права і 

обов’язки будуть розподілені між ними Т.ч., щоб вони не перетиналися один 

з одним.  

До другої групи суб’єктів відносяться зовнішні органи та організації, які 

функціонують самостійно і не підкоряються керівництву підприємства, але 

при цьому їх діяльність має суттєвий (позитивний чи негативний) вплив на 

безпеку підприємства. Суб’єктами цієї групи є:  

 законодавчі органи;  

 органи виконавчої влади;  

 суди;  

 правоохоронні органи;  

 науково-освітні установи.  

Останні (особливо недержавні установи з підготовки приватних охоронців) 

покликані забезпечити науково-методичне опрацювання проблем безпеки підп-

риємства та підготовку відповідних фахівців у сфері безпеки підприємств.  

Очевидно, що суб’єкти другої групи за своєю ініціативою підключають-

ся епізодично (або ніколи) до діяльності підприємства із забезпечення своєї 

безпеки. Організаційною формою такого підключення може стати комплекс-

на програма безпеки підприємства, в якій необхідно передбачити форми і 

методи цієї роботи. Крім того, можна рекомендувати розробку планів струк-

турних підрозділів і всього підприємства в цілому по організації взаємодії з 

вищевказаними органами та організаціями.  
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2.2.3. Засоби та методи забезпечення безпеки  

 

Серед існуючих засобів забезпечення безпеки виділимо наступні:  

1) Технічні засоби. До них відносяться охоронно-пожежні системи, ві-

део-радіоапаратура, засоби виявлення вибухових пристроїв, бронежилети, за-

городження і т.д.  

2) Організаційні засоби. Створення спеціалізованих оргструктурних фо-

рмувань, що забезпечують безпеку підприємства.  

3) Інформаційні засоби. Насамперед, це друкована та відеопродукція з пи-

тань збереження конфіденційної інформації. Крім цього, найважливіша інфор-

мація для прийняття рішень з питань безпеки зберігається в комп’ютерах.  

4) Фінансові кошти. Цілком очевидно, що без достатніх фінансових 

коштів неможливе функціонування системи безпеки: питання лише в тому, 

щоб використовувати їх цілеспрямовано і з високою віддачею.  

5) Правові засоби. Тут мається на увазі використання не тільки виданих 

вищими органами влади законів і підзаконних актів, але й розробка власних, 

так званих локальних правових актів з питань забезпечення безпеки.  

6) Кадрові кошти. Мається на увазі насамперед достатність кадрів, що 

займаються питаннями забезпечення безпеки. Одночасно з цим вирішують 

завдання підвищення їх професійної майстерності в цій сфері діяльності.  

7) Інтелектуальні засоби. Залучення до роботи висококласних фахів-

ців, науковців (іноді доцільно залучати їх з боку) дозволяє впроваджувати 

нові системи безпеки.  

Зауважимо, що застосування кожного з вищевказаних засобів окремо не 

дає необхідного ефекту: він можливий тільки на комплексній основі. У той 

же час необхідно відзначити, що одночасне використання всіх вищевказаних 

коштів в принципі неможливо. Воно проходить зазвичай ряд етапів:  

I : виділення фінансових коштів;  

II : формування кадрових і організаційних засобів;  

III : розробка системи правових засобів.  
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IV : залучення технічних, інформаційних та інтелектуальних засобів.  

Перекладені з статичного в динамічний стан вищевказані кошти стають 

методами, тобто прийомами, способами дії. Відповідно, можна говорити про 

технічні, організаційні, інформаційні, фінансові, правові, кадрові та інтелек-

туальні методи. Наведемо короткий конкретний перелік цих методів:  

 технічні  спостереження, контроль, ідентифікація і т.д.;  

 організаційні  створення зон безпеки, режим, розслідування, пости, 

патрулі і т.д.;  

 інформаційні  складання характеристик на співробітників, аналітичні 

матеріали конфіденційного характеру тощо;  

 фінансові  матеріальне стимулювання співробітників, що мають до-

сягнення в забезпеченні безпеки, грошове заохочення інформаторів і т.д.;  

 правові  судовий захист законних прав та інтересів, сприяння правоо-

хоронним органам і т.д.;  

 кадрові  підбір, розстановка і навчання кадрів, які забезпечують без-

пеку підприємства, їх виховання і т.д.;  

 інтелектуальні  патентування, ноу-хау і т.д.  

 

2.2.4. Концепція безпеки підприємства  

 

Після вивчення всіх вищеописаних елементів системи безпеки підпри-

ємства необхідно перейти до складання й концепції.  

Концепція визначається як система поглядів, ідей, цільових установок, 

пронизаних єдиним, визначальним задумом, провідною думкою, що містить 

постановку і шляхи вирішення виявлених проблем.  

В подальшому під поняттям «концепція» розумітимемо концепцію пре-

дметної області досліджень, тобто концепцію безпеки підприємства.  

До будь-якої концепції можна встановити такі вимоги:  

1) Конструктивність. Така вимога буде визнана реалізованою, якщо в 

концепції знаходять відображення:  
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 початковий стан об’єкта, на перетворення якого спрямована концепція;  

 стан об’єкта, досягнутий в результаті реалізації концепції;  

 заходи, необхідні для досягнення сформульованих у концепції цілей;  

 кошти, необхідні і достатні для досягнення поставлених цілей;  

 джерела ресурсного забезпечення, що використовуються в ході реалі-

зації концепції;  

 механізм реалізації концепції, тобто способи (методи) використання 

виділених коштів і ресурсів.  

2) Сумісність. Мається на увазі те, що концепція перетворення якого-

небудь об’єкту повинна гармонійно вписуватися в систему перетворень взає-

мопов’язаних в єдину систему об’єктів, одним з компонентів якої він є.  

3) Відкритість. Розроблена концепція повинна давати можливість в її 

рамках реагувати на зміну умов реалізації концепції і вносити корективи в 

реалізацію в разі їх необхідності.  

Вищевказані вимоги диктують в якості обов’язкової умови включення в 

логічну структуру концепції наступних позицій:  

 виявлення об’єкта і предмета, визначення їх сутності, місця серед 

множини інших;  

 чітке формулювання ролі реалізації концепції і завдань, що стоять при 

її реалізації;  

 виділення умов, необхідних і достатніх для реалізації концепції, і зіс-

тавлення їх з реально існуючими;  

 визначення кола заходів, що забезпечують перетворення об’єкта реалі-

зації концепції, а також шляхів її реалізації;  

 формулювання критеріїв успішності заходів щодо розробки концепції, 

а також з оцінки результатів її реалізації.  

Концепція безпеки підприємства являє собою офіційно затверджений 

документ, в якому відображена система поглядів, вимог і умов організації за-

ходів безпеки персоналу і власності підприємства. Орієнтовна структура 

концепції може виглядати наступним чином:  
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Опис проблемної ситуації у сфері безпеки підприємства 

 

 перелік потенційних і реальних загроз безпеці, їх класифікація і ранжування;  

 причини та фактори зародження загроз;  

 негативні наслідки загроз для підприємства.  

 

Механізм забезпечення безпеки 

 

 визначення об’єкта і предмета безпеки підприємства;  

 формулювання політики і стратегії безпеки;  

 принципи забезпечення безпеки;  

 мета забезпечення безпеки;  

 завдання забезпечення безпеки;  

 критерії та показники безпеки підприємства;  

 створення організаційної структури з управління системою безпеки 

підприємства.  

 

Заходи з реалізації заходів безпеки 

 

 формування підсистем загальної системи безпеки підприємства;  

 визначення суб’єктів безпеки підприємства та їх ролі;  

 розрахунок коштів та визначення методів забезпечення безпеки;  

 контроль і оцінка процесу реалізації концепції.  

 

Необхідно мати на увазі, що найбільш повне уявлення про систему без-

пеки підприємства можна отримати після вивчення офіційно прийнятих до-

кументів по концепції безпеки підприємства, комплексної програми забезпе-

чення безпеки підприємства та планів підрозділів підприємства з реалізації 

цієї програми. Сформована на науковій основі система безпеки підприємства 

є організаційною основою створення її структурного підрозділу  служби 

безпеки.  
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